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Angola apresenta níveis lancinantes de subdesenvolvimento humano — «o
pior sítio do mundo para uma criança nascer», constatava, no ﬁm da guerra
civil, um relatório das Nações Unidas —, mas o que produz e exporta é marcado pela excelência. Paradoxos, em que Angola também é rica — incluindo
o triste «paradoxo da plenitude», como lhe chama o economista português
Manuel Ennes Ferreira. Acontece, por exemplo, com os diamantes, que têm
qualidade de gema, a mais rara e valiosa, para uso em joalharia. Acontece
também com o petróleo, já que o crude angolano é de grande qualidade e
oferece condições de exploração excepcionais. Diamantes, sabe-se, podem
mover guerras ou ajudar a mantê-las. Mas só mesmo o petróleo faz mover o
mundo. E o mundo acorre a Luanda, zumbindo em torno das imensas reservas petrolíferas angolanas.
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Angola, segundo maior produtor da África subsahariana (a seguir à
Nigéria), está no centro do boom do petróleo africano. A sua produção aumentou 600% desde 980 e estima-se que, em 2008, a produção diária atinja
os ,6 milhões de barris. Quatro dos campos petrolíferos até agora descobertos em Angola (Girassol, Dália, Kuito e Hungo) possuem reservas entre um
e dois milhões de barris, comparáveis aos campos Brent e Ninian do mar do
Norte, e possuem uma taxa de sucesso de exploração entre os 60% e os 70%,
muito superior à média mundial de 8% a 0%. Era, digamos, uma fatalidade
que Angola caísse nas melhores atenções, se não nas boas graças, dos Estados
Unidos, o país que, no último século — desde o ﬁnal da I Guerra Mundial até
à actual guerra do Iraque —, olhou de forma mais consistente para o petróleo
como assunto de (sua) segurança nacional.
A actual campanha militar no Iraque, culminando a guerra ao terrorismo lançada em 200, é a derradeira conﬁrmação de que a política externa
norte-americana mudou de tabuleiro ao longo dos anos 90, com Bill Clinton:
a geoeconomia, sobretudo a directamente relacionada com os recursos energéticos, substituiu a geopolítica. Política externa, segurança e recursos energéticos são parte indissociável da mesma equação de poder. Basta lembrar
que, nos próximos 20 anos, o consumo de petróleo nos EUA aumentará 33%.
Para compreender as estratégias actuais de Washington — no Iraque, no
Afeganistão, no Médio Oriente — é interessante olhar mais perto, por exemplo para África (de onde os EUA importam actualmente 7% do petróleo que
consomem). Ou, por exemplo, para Angola. É o que faz a investigadora portuguesa Ana Paula Fernandes neste livro.
A relação entre Washington e Luanda está tipiﬁcada para lá de qualquer
mistério. Juntou-se (literalmente) a fome com a vontade de comer. Angola é já
o oitavo fornecedor de petróleo dos EUA. Mais de 40% do petróleo angolano
é actualmente exportado para os Estados Unidos, segundo o Catholic Relief
Service. Em 2003, os EUA importaram mais de 350 mil barris de petróleo angolano, representando 4% a 5% das importações totais de petróleo dos Estados
Unidos. Níveis destes, dizem analistas mais cínicos, valem, quando necessário, uma boa «Tempestade no Deserto» (por sinal, nos círculos petrolíferos
internacionais fala-se excitadamente de Angola como «o próximo Kuwait»).
Como se chegou a uma relação tão estreita? Ana Paula Fernandes leva-nos
ao bastidor das chancelarias e das multinacionais petrolíferas e propõe uma
resposta: é a diplomacia. O estreitamento de relações económicas e a convergência de agendas políticas entre Washington e Luanda é, assim, o tema do
seu livro, que resulta da tese de mestrado em Desenvolvimento Económico
e Social em África, defendida no Instituto de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), em Lisboa.
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No quadro da investigação para essa tese, foram realizadas entrevistas a
diversas entidades e personalidades angolanas, norte-americanas e portuguesas, ligadas ao sector petrolífero ou às diplomacias destes países. Foi desse
acervo que a investigadora retirou o material mais importante para a observação das relações entre os dois países. Será por isso que o livro, sendo uma
obra académica de análise de estratégias de relacionamento político-diplomático, é percorrido por uma brisa de narrativas na primeira pessoa, de testemunhos ou comentários directos trazidos discretamente para a exposição de
contextos, de dados e de modelos. Essa é a marca do livro: não há denúncia
mas há explicação; não há rostos mas há vozes; não há escândalo mas há novidade.
Nos anos 80, Estados Unidos e Angola engendraram no terreno cenas bizarras em cenário de Guerra Fria. Os interesses económicos norte-americanos, nomeadamente no sector petrolífero, estiveram, quase sempre, acima ou
à margem de uma guerra feita entre um satélite da União Soviética — que
Washington não reconheceu oﬁcialmente — e um movimento rebelde apoiado pelo Ocidente. Jonas Savimbi chegou a ser recebido na Casa Branca, com
honras de Chefe de Estado, por Ronald Reagan. Mas na mesma época, soldados cubanos, pagos indirectamente pelos contribuintes norte-americanos,
protegeram do Galo Negro bases petrolíferas on-shore, como as do Soyo (no
Noroeste do país).
A análise de Ana Paula Fernandes, indo tão atrás como a presidência
de Jimmy Carter, não esquece esses anos da «primeira guerra» angolana
(975–99, da independência até aos Acordos de Bicesse), mas a atenção do
livro vai para a década de 90 e as administrações de Bill Clinton e de George
W. Bush. Foi no primeiro mandato de Clinton que «a conexão entre interesses económicos e diplomáticos se revela, de forma mais assumida, na política
externa americana, chegando mesmo a sobrepor-se, por vezes, às lógicas de
segurança e de defesa» (p. 3).
Do lado angolano, o caminho dos EUA foi aberto pelos Acordos de Bicesse,
como reconhece o ex-Embaixador de Angola em Lisboa, José Patrício, à data
representante angolano em Washington. A aproximação política entre os dois
países, conﬁrmada no aumento das trocas comerciais, tornou-se óbvia ainda
na administração de George Bush. Mas foi com o Presidente Clinton que a
equação política mudou em favor do Governo do MPLA, conﬁrmando o distanciamento em relação ao velho aliado, a UNITA. É também claro, avança
Ana Paula Fernandes, que, para os interesses americanos, a paz em Angola
começou a ser mais aliciante que a situação de conﬂito. «As vantagens que se
podiam auferir da existência de uma estabilidade política em Angola tornavam-se cada vez mais evidentes. A defesa dos interesses americanos passa-
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va por estabelecer laços com um interlocutor considerado mais credível pela
comunidade internacional, pois tinha sido democraticamente eleito. A paz
permitiria reforçar os investimentos americanos, nomeadamente em sectores
importantes para a economia americana, como seja o dos petróleos» (p. 73).
Em 995, José Eduardo dos Santos visitou, pela segunda vez, os EUA — naquela que constituiu a primeira visita como Chefe de Estado angolano reconhecido como tal pelos Estados Unidos (a Texaco jogou um papel importante
de lobbying neste reconhecimento). O Presidente angolano foi recebido por
Clinton, mas a viagem oﬁcial passou também por Houston (Mobil Oil, Exxon
Oil, Amoco e Texaco) e São Francisco (Chevron). Foi o arranque, duradouro,
de «uma relação de simbiose» (p. 76).
Os atentados de  de Setembro contra os EUA jogaram a favor dessa relação. O petróleo da África subsahariana adquiriu um valor estratégico muito
grande para os EUA, apostados em diversiﬁcar as suas fontes de energia. O
crude africano não pode substituir as importações do Golfo Pérsico, mas alivia a dependência norte-americana da produção de uma zona volátil, onde
cada barril de petróleo tem um preço político elevado. Tudo é mais simples
com o crude africano, até porque a maior parte dos novos produtores, à semelhança de Angola, não fazem parte da OPEP. A quantidade de petróleo importado de Angola para os EUA vai, portanto, aumentar nos próximos anos.
É, aliás, uma das medidas previstas na política norte-americana de Segurança
Energética, proposta e aprovada por George W. Bush.
A «relação de simbiose», nota Ana Paula Fernandes, consolidou-se com
o ﬁm do conﬂito angolano. Na guerra civil angolana, Bush apostou claramente na vitória governamental, sob pressão das petrolíferas americanas —
cuja presença, claramente, «ajudou a ﬁnanciar o esforço de guerra do MPLA
e inﬂuenciou o desenvolvimento do conﬂito» (p. 6). Ana Paula Fernandes
acrescenta que a presença das mesmas companhias em Cabinda «ajudou a
marginalizar a FLEC. Companhias de segurança privada, das empresas, e as
Forças Armadas Angolanas asseguraram a exploração do petróleo e em consequência a continuidade do ﬁnanciamento da guerra contra a UNITA» (p.
6). A investigadora cita, a propósito, o director da petrolífera francesa ELF
em Angola, Bernard Astier: «Não há qualquer possibilidade de os americanos
colocarem o apoio à UNITA acima dos seus poderosos interesses económicos
em Angola» (p. 57).
Quando a geopolítica é substituída, ou tomada, pela geoeconomia, o
deve e haver do petróleo não se mede apenas em barris de crude. Ana Paula
Fernandes chama a atenção para passagens mais subtis que conﬁnam, aﬁnal,
com esta petrodiplomacia. Um exemplo: em Dezembro de 2003, o Presidente
Bush englobou Angola no grupo dos países africanos que beneﬁciam da libe-
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ralização de trocas comerciais com os EUA (AGOA II – African Growth and
Opportunity Act). Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, aﬁrmou que a decisão de incluir um determinado país nesta iniciativa estava directamente relacionada com os esforços desenvolvidos no sentido da economia de mercado
e do Estado de direito. «No caso de Angola, acrescentou, os factores determinantes foram: ser um país produtor de petróleo e necessitar de apoio para o
processo de paz em curso. Analisando a situação real de Angola, não deixa de
ser curioso compará-la com os requisitos mencionados para pertencer à lista
dos países beneﬁciados», comenta a investigadora (p. 04).
Outro exemplo, em sentido inverso: em relação à crise do Iraque, a maior
da história recente das Nações Unidas, Angola, eleita por dois anos membro
não permanente do Conselho de Segurança, conseguiu manter uma posição
de não condenação dos EUA. Uma semana depois da guerra ter eclodido, o representante angolano no Conselho de Segurança, Hélder Lucas, insistiu nas
questões humanitárias e de reconstrução. «Não faz referências acusatórias aos
Estados Unidos, nem se refere claramente ao conﬂito, demonstrando o apoio
implícito do seu Governo à Administração Bush» (p. 05). Angola «teria bastante a perder com um voto contra a guerra». Segundo William Rivers Pitt,
no Global Policy Forum em Março de 2003, «um voto contra podia colocar
em causa o contrato de três mil milhões de dólares com a Exxon Mobil e os
90 milhões de dólares em ajuda humanitária norte-americana» (p. 06).
Ana Paula Fernandes fornece elementos de sobra para percebermos o que
é e como funciona a «complementaridade estratégica entre Governo [norte-americano] e multinacionais petrolíferas» (p. 64). Um alto funcionário
de uma companhia petrolífera, a quem Ana Paula Fernandes pediu uma entrevista em Luanda, declarou que «a interacção entre diplomacia e negócios
petrolíferos era tão real que até em matéria de defesa e segurança, a USAID,
a CIA e a Divisão de Informação de Angola trabalhavam em estreita colaboração com as embaixadas e estas com as companhias petrolíferas» (p. 64). O
director-geral da Exxon em Angola recusou ser entrevistado pela investigadora do ISCTE: «Não gostaria de falar sobre o tema em causa, pois não poderei contar-lhe a verdade» (p. 64).
É conhecido o resultado global da indústria petrolífera em Angola: a manutenção de uma élite babada em milhões de dólares, a que o economista
português Manuel Ennes Ferreira chamou, com propriedade, nomenklatura
petrolífera (p. 6). Relatórios de diferentes organizações e instituições internacionais, como a Human Rights Watch, a Global Witness, a KPMG ou o FMI,
dão conta do roubo colossal em torno do petróleo angolano: «Em Angola,
desaparece um em cada quatro dólares» de receitas petrolíferas e «,7 mil milhões de dólares desapareceram entre 996 e 2002» das contas públicas. O
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valor estratégico dos recursos angolanos justiﬁca, porém, que, do lado norteamericano, a condenação deste crime de Estado e a corrupção generalizada,
ao mais alto nível, seja apenas assunto de conversas particulares. Mais não se
diz. Madeleine Albright, secretária de Estado na Administração Clinton, explicou porquê: «O verdadeiro desaﬁo da diplomacia não reside na beleza dos
nossos objectivos. A política internacional é praticável, não estética».2 Visto
dos EUA, Angola, ﬁnalmente, é um caso particular mas não é um caso original. «Sabem como é que eles dizem Baku nos Estados Unidos?», gritava o
jornalista John Reed, no longínquo ano de 99, perante o Congresso Popular
Oriental.3 «Petróleo!!!»
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