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A GLOBALIZAÇÃO LIBERTA APROXIMANDO

• Observações para 100 países ao longo de 40 
anos (cerca de 3000 no gráfico) revelam um 
ciclo virtuoso entre globalização, liberdade e 
convergência do PIB por cabeça relativo aos 
EUA. É conduzido pelos países da OCDE, 
ligados por uma comunidade de segurança e 
mecanismos de vigilância multilateral. 

• Na CPLP, o critério de convergência é 
cultural. Mais antigo, mas sem vigilância, que 
é voluntária em África e ausente nos BRICS. 

• Poderá uma lusoconvergência sustentar-se?
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VIEIRA E KRUGMAN SOBRE HISTÓRIA VS. EXPECTATIVAS

• Na História do Futuro, António Vieira (1608-
97) escrevia que os “capitães” devem antever “o 
que hão-de obrar, para que o obrem”. 
• Para Nobel Krugman (1991) , parâmetros 
financeiros (r) sociais (γ) e tecnológicos(β) 
determinam se  história domina propósitos 
futuros: não acontece em países  mais flexíveis, 
modernos e pacientes onde r2<4βγ.
• A ditadura do curto prazo impacienta pessoas, 
trava a cooperação intertemporal entre 
instituições e rigidifica a economia, logo r2>4βγ.βγ.βγ.βγ.



“... da ocidental praia Lusitana / Por mares nunca de 
antes navegados /… entre gente remota edificaram / 

Novo Reino, que tanto sublimaram”
•Nesta estrofe, intraduzível  para francês ou inglês, o 
singular de “reino sublimado” vinca o espírito que, 
desde  as viagens das plantas na primeira 
globalização, abraça a diversidade lusófona. 
• Surgiram convulsões ibéricas e europeias antes da 
segunda globalização e depois da terceira, em crise 
desde 2008, mas com possível sustentação no futuro.
• Ameaças às liberdades política e financeira dos 
portugueses bem como às suas pertenças europeia e 
lusófona. dos portugueses ocorreram durante cerca 
de metade dos últimos duzentos anos.



Exposições como Abraçando o Globo (Washington e 
Bruxelas) ou Os Senhores do Oceano (Moscovo), filmes 

como Silêncio , muita prosa e poesia fazem eco a Camões

• A instituição em 1996 da CPLP não supriu falhas nas 
liberdades e pertenças - tanto próprias como a comum – dos 
seus países membros. Na Cimeira de Bissau em 2006, CPLP 
abordou os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (hoje 
ODS) apelando ao “conhecimento mútuo”.  
• Em 2008, Contzen e IICT negociam em Lisboa e Maputo 
Declarações sobre Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Global, salientando o saber tropical.
• Comunidades locais espalhadas pelos cinco continentes e 
pelos sete mares, como África do Sul, China, Índia, Malásia, 
Venezuela, partilham o reino sublimado.  Países da OCDE, G20 
tornaram-se observadores, do G7 mostraram interesse nisso.





Anúncio da Carta à Raínha Lusófona sobre a 

surpresa da crise financeira de 2008 

A 2ª edição, 2015 
faz o ponto do 
projeto, apoiado 
num protocolo de 
2008 entre ACL, 
CG&G e Instituto 
de Investigação 
Científica Tropical, 
hoje fundido na 
Ulisboa, cujo ISA  
colabora no Ph.D. 
TropiKMan.



Em 2008, a “crise de olhos azuis 
(oriunda de países onde não 
podia haver crises) levou a Rainha 
de Inglaterra a perguntar: “se era 
tudo tão grande, como é que 
ninguém reparou?...”
Melhorando uma carta resposta 
da Academia Britânica, 
escrevemos  a uma hipotética  
Raínha Lusófona. 

Por ocasião do centenário de 
Fátima, o texto foi inserido numa 
homenagem ao  Papa Francisco, 
que, tal como os seus dois 
predecessores,  apela ao “bem 
comum global” - sublimando a 
globalização.  



Carta à Rainha Lusófona antevê mais lusofonia 

• As crises obrigaram-nos a lutar contra “silos” no saber e 
no fazer: a carta a Isabel II denunciou a “crença dos 
políticos de que os banqueiros eram engenheiros”, 
antes dos escândalos na indústria automóvel… 

• A dimensão espiritual permanece e alarga-se: 
– noutras cartas inspiradoras (capa), também sem resposta, como as 

enviadas por Pio II a Maomé II a seguir à queda de Constantinopla, 
ou pelo Jerónimo Osório a Isabel I durante o Concílio de Trento;

– na “sucessão intransmissível das ‘culturas’ que o homem tem 
elaborado para sobreviver”, que é história (“São Francisco e a 
natureza como recurso epistemológico permanente”, Jorge Borges 
de Macedo: Saber Continuar, capa);

– aproximando as culturas com ações concretas como esta, incluindo  
francofonia e o fenómeno Mandela de modo a alavancar a 
presidencia caboverdiana no país da sede;

– comparações do ensino da macroeconomia em Angola (capa). 








