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ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS PROJECTAR O LEGADO DE MANDELA  

NAS UNIVERSIDADES: UMA PERSPECTIVA DE LUSOFONIA GLOBAL 
Jorge Braga de Macedo1 
ACL, ARB, CG&G, CIGI 

ABSTRACT The Centenary Celebration of the late President Nelson Mandela closed on 5th 
December, the day he died 5 years ago. The Panel “Moving the Mandela legacy forward in 
Academia: It is in our hands” dwelled on how to respond to Mandela’s challenge - "It is time for new 
hands to lift the burdens. It is in your hands now" – so that universities contribute towards building 
more humane and prosperous societies, as reflected in the UN’s 2030 Agenda. The other of 
Mandela’s concerns, expressed when addressing Boston students in 1990, was exclusion from 
education as a major limiting factor of human, economic and societal development. Hence we must 
endow future generations with an education that not only equips them with professional and technical 
skills but also fosters a deep respect for human rights and justice. Against this light, by shaping the 
minds as well as hearts of the young people, Academia can change the world for the better.  
On this score, the role of science, technology and innovation is increasingly important in driving 
economic development, as noted by the 2008 Lisbon Declaration on Science for Global 
Development, which anticipated the growing trend to reinforce the international coordination and 
cooperation in knowledge for development, fostering governance innovation. The Resolutions listed 
therein Recognize that academics, policy makers, the business community and civil society face the 
common challenge of learning, through joint endeavors, to use scientific knowledge for sustainable 
development to improve human well-being, based on effective governance for inclusive economic 
globalization; Maintain that governance responses to globalization are more likely to promote 
sustained development if they are rooted in local cultures and that shared values are critical for 
fostering cooperation based on trust and mutual accountability, as expressed in the vision of a 
“Global Partnership for Development”; Encourage countries, in particular developing countries, to 
reassess their incentive structure for talent in order to develop their human capital within the frame of 
increased mobility of talent; Encourage countries to devise common sets of indicators to monitor 
national Higher Education, Science, Technology and Innovation (STI) systems, thereby contributing 
to more effective national and regional governance.  
The full Declaration is translated into Portuguese in annex and the text organized into 4 sections: 
earlier Mandela-related initiatives in Portugal, including how he inspired the previous Prime Minister, 
are mentioned in section 1. Section 2 describes the interdisciplinary center at Nova University, 
created with a domestic focus in April 1992 in agreement with the Ministry of Finance and relabeled 
Center for Globalization and Governance (CG&G) in early 2008. CG&G has collaborated with the 
Lisbon Academy of Science (ACL) and the Tropical Research Institute (IICT created in 1883, it 
became part of ULisboa in 2015 and includes a Botanical Garden, JBT). Section 3 focuses on the 
Proclamation of Mandela’s membership of ACL in terms of the value of peace, paying him a “tribute 
that is serene, authentic and grateful”, as well as on the Declaration´s convenors Portugal’s STI 
Minister Mariano Gago; his science adviser Jean-Pierre Contzen, a fellow of the “Technology and 
Society” class at the Royal Academy of Belgium (both deceased), the Consultative Group on 
International Agricultural Research, the UN University and many other research institutions in CPLP, 
such as IICT, INIAV, LNEC, as well as AGRINATURA, CIGI (through its global health program), 
OECD, etc. Section 4 uses CIGI’s finding that work on development and governance are coming 
closer to each other as a motivation for the innovative Ph.D. program focused on Tropical Knowledge 
and Management, housed at Nova SBE, in partnership with the Tropical Medicine School and 
ULisboa’s Agronomy Institute and Tropical Botanical Garden, through its private non-profit League of 
Friends (LAJBT) plus Universities in Angola, Cape Verde, Mozambique and South Africa.  
A shorter English text is available with testimonials from Edward Kannyo and Rohinton Medhora as 
well as an annotated family photo taken after the event. 

                                                             
1 Agradeço às Embaixadoras terem concebido esta oportunidade e esclareço que exprimo opiniões 
pessoais, tal como no texto inglês lido na Reitoria, em www.jbmacedo.com/papers/Mandela16dez.pdf e 
ainda na versão publicada com gralhas nessa data, https://observador.pt/opiniao/mandela-academico/. 
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Embaixadora, Reitor e colaboradores de ambos, que conceberam o evento 
e acompanharam a respetiva preparação 
Reitora, decana, confrade, demais participantes no painel 
Distintos convidados  

Motivação 

     Este texto visa motivar o painel que decorreu em inglês conforme 
texto em www.jbmacedo.com/papers/mandela.pdf que contém em anexo 
uma fotografia anotada dos doze participantes e dois textos, submetidos 
nessa língua por Edward Kannyo e Rohinton Medhora e aqui 
referenciados. Confesso-me assim tão atento à máxima do “traduttore, 
traditore” como à diferença entre “academy” e “academia”. Assim, 
traduzo aquela por “academia” e esta por “universidades”. Especifico que 
se trata de uma perspetiva de “lusofonia global”, conceito que visa 
capturar as relações externas da CPLP, nomeadamente as veiculadas na 
língua dos negócios, da ciência e das organizações internacionais2.  

Considere-se que a Associação das Universidades de Língua 
Portuguesa (CPLP + Macau) foi criada em 1986, ano da adesão à 
Comunidade Europeia, nas instituições da qual o inglês já suplantava o 
francês; atente-se que o processo acelerou com a globalização e decisão 
de se criar o Banco Central Europeu. 

                                                             
2 Ver “Sobre a Lusofonia Global”, Memórias da Academia das Ciências de Lisboa - Classe de Letras, tomo 
40 (2009), pp. 273-88, no prelo, já divulgada no Nova SBE Working Paper nº 611, 26 Junho 2017, 
intitulado “Carta à Rainha Lusófona: Esboço e Interpretação”, citado adiante nota 13. Outras 
referências: “Antevendo mais lusofonia e outras memórias lusófilas”, Nova SBE Working Paper nº 622, 
2018, especialmente “A Primer on Global Lusophonia (GL)”; “Lisbon meetings and global lusophonia 
rising”, 25 years of Cooperation among Central Banks, Banco de Portugal, 2015, pp. 82-84 e Strategy for 
Portuguese-speaking market one vision one strategy one execution, por João Araújo e José Tenório de 
Figueiredo, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2014. Na contracapa, sugiro que tal “estratégia para o 
mercado de língua portuguesa” - ainda que mantivesse os três ones – use no subtítulo Manifesto da 
Lusofonia Global (expressão que usei no Expresso em 29/05/04). O comentário, intitulado “A 
globalização liberta a lusofonia”, está disponível em www.jbmacedo.com/psmcomment.pdf. Como 
lusofonia não tem tradução inglesa (Portuguese-speaking é adjectivo e lusophony soa mal), em 2008 - 
por ocasião dos 125 anos da Comissão de Cartographia, uma publicação do IICT, organizada pelo seu 
saudoso historiador Miguel Jasmins Pereira, foi intitulada Futuro e História da Lusofonia Global. Aí 
abordei a questão - sugerindo que não se traduzisse: “Rethinking lusofonia in the XXI century (ou o ovo 
de Georgetown)”, p. 204-206. Felizmente, com uma ortografia mais antiga, a capa “Generation 
Lusophonia: why Portuguese is the new language of power and trade” de Monocle (número 57, Outubro 
de 2012) abundou no mesmo sentido, ao ponto de o leader “something in common” concluir: “the rest 
of the world would benefit from a bit of Lusophilia”...Volta-se ao tema adiante no texto. 
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Hoje, muitas universidades portuguesas já têm programas em 
inglês, como o doutoramento em saber e gestão tropical financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia e lecionado em inglês, atribuído ao 
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e à NOVA SBE em 
consórcio com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e quatro 
universidades africanas (Angola, Cabo-Verde, Moçambique e South 
Africa), dito TropiKMan3. Invocando a máxima diplomática “ce qui va sans 
dire, va encore mieux en le disant”, explicito que as “nossas mãos” do 
título vão muito além das três escolas da área metropolitana que vai de 
Campolide a Carcavelos, passando por Ajuda e Junqueira, e de vinte 
alunos de Cabo Verde a Timor! 

Sirvam os termos “lusofonia global lusophonia” como exemplo da 
liberdade de todos os presentes perguntarem e responderem em 
português ou em inglês. Prontifico-me a ser tradutor de última instância, 
até porque, na ausência de tradução simultânea entre os dois idiomas, 
não é preciso ser economista para assumir a liberdade de escolha para 
cada um de nós: assim, um bispo a quem perguntara se a saudação em 
italiano macarrónico que eu fizera a Chiara Lubich tinha sido percetível, 
tranquilizou-me dizendo que as pessoas prestam mais atenção quando o 
verbo é esforçado!4  

Também foi pela lusofonia global que, há duas semanas, na mesa da 
sala das sessões da Academia das Ciências de Lisboa, debaixo do retrato 
da fundadora D. Maria I, a Embaixadora Mmamokwena se sujeitou a horas 
de português académico relativo a Madiba que vários participantes, 
seguindo o moderador, ali chamaram “santo”.  

Duas palavras ainda sobre a abordagem a este painel e ao debate 
que introduz alunos de várias nacionalidades e proveniências, desde logo 
                                                             
3 Abreviatura de Tropical Knowledge and Management. A despeito de o IICT se manter como unidade 
especializada da ULisboa, os investigadores dispersaram-se por várias unidades orgânicas, competindo a 
coordenação ao Vice-Reitor José Manuel Pinto Paixão, que se empenhou em continuar o protocolo de 
cooperação firmado em 10 de Março de 2004 entre IICT e CPLP, em vigôr até à mesma data de 2020, 
conforme lembrei em sessão conjunta com a Liga de Amigos do Jardim Botânico Tropical (citada de 
forma abreviada na nota anterior) para comemorar o 90º aniversário de José Eduardo Mendes Ferrão, 
conforme texto em http://www.jbmacedo.com/pt/jemf@90.pdf. No que toca ao TropiKMan PhD foi o 
Instituto Superior de Agronomia (ISA, também já citado) que mais interesse mostrou em suceder ao 
IICT, mas também há relações com a Faculdade de Ciências.  
4 Relato em “Chiara Alegria”, Nova SBE Working Paper nº 613, 2017, p.10. 
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o nóvel Campus de Carcavelos já citado. A ideia foi superar a dicotomia de 
Charles Percy Snow em The Two Cultures and the Scientific Revolution, 
1959 quanto mais não seja para ponderar a “geografia conceitual” que 
Jordan Peterson apresentou lá apresentou a 15 de Novembro para 
promover a tradução portuguesa de 12 Rules for Life ou a opinião sobre a 
sobrevivência da democracia que o mesmo autor exprimiu em Ljubljana a 
17, durante a reunião europeia da Comissão Trilateral.  

Para tal, contamos com um elenco que galga as diferenças 
disciplinares. A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, que passou 
por Munique e Chicago, desconstruiu o colonialismo português 
recorrendo à “literacia visual” e preside atualmente à Federação 
Internacional das Universidades Católicas5. A Decana da Faculdade de 
Direito, velha amiga sem ser companheira, aceitou interromper a sabática 
quando lhe lembrei a minha dívida sobre o constitucionalismo sul-africano 
e sua significância para a Europa e o mundo6. Ainda no ano passado, nesta 
sala, patrocinou o doutoramento honoris causa do juiz Albie Sachs, ativista 
dos direitos humanos. Ambas enaltecem a originalidade da Comissão da 
Verdade, sendo as lições para a prevenção e resolução de conflitos 
sublinhadas no testemunho que Edward Kannyo, cientista político do 
Rochester Institute of Technology, enviou em 11 de Novembro e anexei ao 
texto inglês já citado. 

Quanto ao confrade, colaborou intensamente com o IICT e deu-me 
oportunidade de visitar o seu famigerado Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, no Campus de Vairão da 
Universidade do Porto, frente à praia do Mindelo.  

                                                             
5 “Visual Recall in the Present: Critical Nostalgia and the Memory of Empire in Portuguese Culture” in 
From Literature to Cultural Literacy organizado por Naomi Segal e Daniela Koleva, Palgrave, 2014 e 
“Savages and neurotics: Freud and the Colonial School”,  Journal of Romance Studies, 2011 onde cita 
“Between Prospero and Caliban: Colonialism, Postcolonialism, and Inter-identity” de Boaventura de 
Sousa Santos, Luso-Brazilian Review, 2002, nos antípodas de Peterson citado adiante no texto e nota 16. 
Ver ainda nota 7. 
6 Por casualidade o autor de que ela me falou (que conhecera em Yale num seminário sobre Direito e 
Economia no Outono de 1971), esteve este ano no STIAS da Universidade de Stellenbosch, local 
inesquecível que visitei há dez anos com uma equipa do CIGI http://www.marketwired.com/press-
release/media-advisory-cigi-hosts-workshop-on-health-and-global-governance-922599.htm; 
http://stias.ac.za/news/2018/03/reviving-democratic-citizenship-fellows-seminar-by-bruce-ackerman/. 
Ver nota 20 adiante. 
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Do colega, porta-voz do evento e facilitador extraordinaire apenas 
direi que, oriundo de Joanesburgo, tornou-se lusófono global em 
Campolide, adquiriu uma afinidade com Colares e passou pelas 
Necessidades… 

Antes dos testemunhos de Jorge Sampaio e Francisca van Dunem, 
queridos amigos, o alinhamento, com início às 18:40 e fim às 20, prevê 
breves apresentações iniciais e amplo tempo para perguntas e respostas, 
como segue: 
6 min Introdução do moderador; 
7 min Isabel Capeloa Gil; 
7 min Teresa Pizarro Beleza;  
7 min Nuno Ferrand de Almeida;  
15 min Dialógo com estudantes facilitado por Luís Brites Pereira; 
30 min Perguntas e respostas; 
8 min Conclusões: paz, ciência e desenvolvimento. 

Mandela sabia que a arma mais poderosa para mudar o mundo 
também devia chegar para o governar em prosperidade, e por isso este 
painel declina a educação em paz, ciência e desenvolvimento. Ao fazê-lo, 
não ignoramos as terríveis Maxims for Revolutionists de Georges Bernard 
Shaw, 1903, em especial uma das que se referem à educação: “Those who 
can, do. Those who cannot, teach”. 

Como se não chegasse de “negatividade”, um antigo director da 
FEUNL, hoje NOVA SBE, que usou a máxima para me acolher de volta 
quando sai do governo, acrescentou sem especificar a quem se referia: 
“Those who cannot teach, go into university administration”. A 
circunstância de, além de cargos políticos, ter sido dirigente em 
organizações internacionais, não me fez, até hoje, continuar o raciocínio 
para “join in international organizations” e, como último recurso, “run for 
elected office” por desconfiar que, no espírito dele, tivesse uma cotação 
inferior à própria administração universitária!  

Sem preconceitos sobre fazer e ensinar nem conhecimento sobre 
dirigir escolas – por oposição a um laboratório de estado como o IICT – 
resta-me explicitar que paz, ciência e desenvolvimento são três elementos 
da cultura, o que sugere começar pelos chamados “literary-and-cultural 
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studies” (LCS)7, seguidos pela paz, ciência e desenvolvimento, com um(a) 
orador(a) para cada tema. Como se verá, o desenvolvimento tornou-se 
mais inseparável da governação do que da ciência e da paz, até porque 
estas são esteios daquela, à escala nacional, regional e global.  

Assim motivado o painel, restam quatro etapas que refletem quer 
filiações explicitadas (ACL, ARB, CG&G e CIGI) quer outras que ficaram 
implícitas. Se houvesse tempo, percorreria as seções seguintes falando de 
antecedentes; impacto global e pessoal; Proclamação sobre Nelson 
Mandela. Valor da Paz, Declaração sobre a Ciência para o 
Desenvolvimento Global e TropiKMan; Desenvolvimento e Governação. 

Como não há tempo, apresso-me a recordar filiações: três décadas 
no IICT, duas na ACL e no CIGI, uma no CG&G e na ARB, passando pela 
experiência de três anos na direção por delegação do tal TropiKMan PhD - 
lecionado em inglês no IHMT, ISA e NOVA SBE.  

1. Antecedentes longínquos e próximos do evento 

No virar do século, a renovação do IICT passou por uma Lei Orgânica 
que ligou aquele Laboratório de Estado, que o governo quase extinguira 
no ano de criação da CPLP, em instrumento de diplomacia científica e 
cultural articulado com a CPLP, a ELO – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Económico e a Cooperação, criada lá em 1987 e incluída 
na CIP – Confederação Empresarial de Portugal em 2016, por sinal um ano 
depois do IICT se fundir na ULisboa8. Também tinham assento no Conselho 
de Orientação vários Ministérios e organizações internacionais como 
Banco Mundial, Comissão Europeia, OCDE, etc.  

Calhou ainda ao IICT ser a primeira entidade a acolher a Noite 
Europeia dos Investigadores logo em 2005 (no Jardim Botânico Tropical 
até 2013) e, last but not least, nessa altura estavam acreditadas em Lisboa 
como Embaixadoras várias mulheres africanas que gostavam quer do 
Jardim quer do Palácio que o domina, dito da Calheta. Aí mesmo começou 
a colaboração com a Embaixada da África do Sul, por ocasião do colóquio 
                                                             
7  Ver a introdução geral e a introdução à parte I (intitulada Remembering and Forgetting) 
respetivamente por de Naomi Segal e Daniela Koleva pp. 1-20 do volume citado na nota 5 acima. 
8 As denominações diversas desde a sua fundação como Comissão de Cartografia em 1883 até ao 
centenário são recordadas no Prefácio a 131 anos em imagem, IICT, 2015 e “Berlim, Luanda e outras 
paragens da lusofonia global”, Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010, Lisboa: IICT, 2010. 
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“Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência” que teve 
lugar entre 24 e 26 de Outubro de 2012, depois de a Embaixadora 
Keitumetse salientar a relação de proximidade dos dois países no quadro 
da SADC e destacar a importância da ciência no desenvolvimento dos 
países africanos, dando como exemplo o projecto SKA9. Também reforçou 
“a importância que o Governo da África do Sul atribui ao desenvolvimento 
de todo o continente africano e não exclusivamente do país, esta é uma 
visão de Nelson Mandela, abraçada pelos seus sucessores, e uma 
estratégia global da União Africana”10. 

No Verão de 2013, com o fim de resolver conflitos através do apoio 
de organizações comunitárias, sindicais e de juventude, a Fundação 
Nelson Mandela promoveu em Setúbal um debate a que assisti, 
recordando intervenções sentidas de Mariano Gago e da atual Ministra da 
Justiça, entre muitos outros oradores11.  

Participei, enquanto presidente da Comissão de Relações 
Internacionais do PSD, e em representação do então Primeiro-ministro, na 
cerimónia em memória de Mandela realizada pela Embaixada na linda 
capela do cemitério dos ingleses à Estrela, na qual além da própria 
Embaixadora (cujo pai acompanhou a luta de Mandela), testemunharam o 
antigo Presidente da República Mário Soares e Fatiha Selmane, 
Embaixadora da Argélia.  

No início de 2015, quando me associei a um “Mandela Day” na Rua 
Tomás Ribeiro 62, à Igreja de São Sebastião da Pedreira, no qual foi 
distribuída comida aos mais precisados das redondezas, já a Embaixada da 
África do Sul imaginava um seminário na Reitoria da UNL onde se 
explicasse como “a herança de Madiba importa a todos aqueles que 

                                                             
9 Square Kilometre Array, o maior telescópio do mundo. Convidou os presentes a visitar o sítio do 
Governo Sul-Africano e conhecer um pouco melhor os projectos em curso e as orientações dos 
principais decisores políticos do país sobre a estratégia de desenvolvimento da ciência para o país e para 
todo o continente.  
10 A notícia completa está em http://www2.iict.pt/?idc=12&idi=18794. 
11 Até por também não virem mencionadas no sítio da Câmara Municipal que promoveu o evento, 
salientaria intervenções sobre surf e arte, bem como o protocolo de ação aprovado pelos participantes 
que me veio a ser facultado. Redigido em inglês, o texto visa “criar uma base de informação e 
conhecimento que leve a um clima de confiança entre as partes envolvidas” e contém uma extensa lista 
de contactos de autoridades envolvidas, nomeadamente de administração interna, justiça, seguranças 
social, etc. Cf. https://www.mun-setubal.pt/mandela-inspira-caminhos-da-paz/. 
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aspiram a um mundo com mais paz e prosperidade, e não apenas ao povo 
sul-africano”, lembrando “que não bastam tais aspirações. O que Mandela 
nos ensinou é que é preciso ação” 12.  

Para o chefe do governo de então, foi isso que tornou Mandela “o 
maior ícone político da nossa geração”. Ao despedir-se da chefia do seu 
partido, Passos Coelho voltou a elogiar o modo como Madiba “profetizou 
e encarnou que é conciliando, juntando, unindo que nós conseguimos 
com generosidade acrescentar e chegar mais longe.”13 

Desta feita, Embaixada e Reitoria concluem conjuntamente as 
comemorações do centenário de Nelson Mandela, recorrendo à 
mensagem deixada no concerto 46664, realizado em Londres em 24 de 
Junho de 2008:  

“Esta noite dizemos, depois de quase 90 anos 
de vida, é tempo que novas mãos levantem a 
carga. Agora está nas vossas mãos. Obrigado.”  

Como a carga é o conhecimento, a projeção do legado começa na 
escolaridade, essa mesma que, em 23 de Junho de 1990, no ginásio 
repleto de um liceu americano, inquietava Mandela ao ponto de pedir à 
juventude de Boston para assegurarem que recebiam a mais alta 
educação possível14. A razão tornou-se uma das suas frases icónicas, usada 
no folheto da conferência em inglês e no título do artigo de opinião que a 

                                                             
12 Ver Pedro Passos Coelho, “Madibas’s legacy: A note from Portugal”, City Press, 4 de Dezembro de 
2016, tradução portuguesa em Povo Livre nº 1949 21 Dezembro, Opinião, p. 15. Como escrevi em 
“Política externa portuguesa, africana e social: Madiba e TropiKMan Ph. D.”, ibid., o referido seminário 
continuou adiado apesar da boa vontade das partes, até se tornar iminente a partida da Embaixadora,  
que “deixou esse projeto para a sua sucessora, pelo que a colaboração subjacente com organizações 
comunitárias portuguesas e africanas deverá aprofundar-se e alargar-se, em prol do saber tropical”, ibid. 
13  37º Congresso Nacional do Partido Social Democrata, a 16 de fevereiro de 2018 
https://youtu.be/8mnoqiknGTU?t=1645  a 1664 (27:22-43) onde o chama “um herói da nossa época”. 
14  Ver os relatos https://www.nytimes.com/1990/06/24/us/the-mandela-visit-education-is-mighty-
force-boston-teen-agers-are-told.html e, 25 anos depois, “If there is any appeal I could make it is that to 
the young people of Boston…must take it upon themselves to ensure that they receive the highest 
education possible” http://www.wbur.org/news/2015/06/23/nelson-mandela-madison-park-boston e 
http://www.socialchangeschool.org/en/25/01/2017/the-words-that-changed-the-world-nelson-
mandela/; https://artsandculture.google.com/partner/nelson-mandela-centre-of-memory. 
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Embaixadora Mmamikwena publicou em 1 de Dezembro: trata-se da 
“arma mais poderosa para mudar o mundo”15. 

2. Impacto global e pessoal 

Entre o rescaldo da queda do muro de Berlim e a preparação da 
Encíclica Centesimus Annus, não podia haver dúvidas sobre o impacto 
global dessa “arma mais poderosa”16. Seja-me permitido citar o que 
escrevi na homenagem a meu pai por ocasião da sua jubilação em 1991: 

“Foi também nesse extraordinário ano de 1990 que a 
sugestão de novas e promissoras aplicações da análise 
interdisciplinar se misturou com reflexões sobre os 
fundamentos da economia e as suas implicações em termos 
globais – e ao mesmo tempo nacionais. A mistura vem no 
questionário preparatório de um colóquio realizado no 
Vaticano a 5 de Novembro, no âmbito da preparação do 
centenário da Encíclica Rerum Novarum – dada no primeiro 
de Maio de 1891.”17 

Nesta sala, não posso deixar de lembrar o Reitor Alfredo de Sousa 
que me convidou em 1975 para reger Economia Internacional na 
Faculdade de Ciências Humanas da Católica e Desenvolvimento 
                                                             
15 Ver Expresso, p. 32: “No campo da C&T, de salientar também a Declaração de Lisboa sobre Ciência 
para o Desenvolvimento Global, que antecipou a tendência crescente de reforçar a coordenação e 
cooperação internacionais em conhecimento para o desenvolvimento.” No folheto a frase continua: 
“fostering governance innovation and inspiring NOVA’s Tropical Knowledge and Management PhD 
programme carried out by six Portuguese and African universities.” Segue-se um parágrafo que começa 
por dizer “Much more remains to be done, however. This is why we are gathered here today…” citando 
depois o elogio ao novo académico honorário descrito na seção 3 abaixo, onde se menciona depois a 
Declaração de Lisboa, aprovada uns meses antes. 
16Nesse sentido me pronunciei na altura em “As Grandes Mudanças a Sul e a Leste ou Três Ds da África 
do Sul à União Soviética”, Revista ELO, nº 1, Setembro/Outubro 1990. 
17 “Economia, Ética e suas Implicações de Política”, in Estudos em Homenagem a Jorge Borges de 
Macedo, Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Cientifica, 1992, 616. A terminar, interpreto o apelo 
à esperança que resulta da ligação entre economia e ética do “sentido etimológico de ‘arrumar a casa’ 
que é afinal, em termos de política, ‘pôr ordem na cidade’” e recuso retirar da história da análise 
económica “qualquer ideia de que o egoísmo ou  a cobiça são ingredientes essenciais de uma sociedade 
responsável e feliz” porque “as regras do jogo do mercado não podem ser cumpridas sem honestidade e 
e colaboração na sua execução que não desintegre o tecido social”, p. 622. É interessantes comparar 
com a visão de Jordan Peterson referida no texto, apresentada em Ljubljana a 17 de Novembro na 
reunião europeia da Comissão Trilateral acerca do que se pode fazer para a democracia sobreviver 
(https://www.youtube.com/watch?v=idw1AtEJH9k&feature=youtu.be), dias depois da “geografia 
conceitual” de Maps of Meaning que apresentou a propósito de 12 Rules for Life lançado a 15 na Nova 
SBE  (https://www.facebook.com/exed.novasbe/videos/352489808842942/?q=jordan%20peterson). 
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Económico no Departamento de Economia da Nova, então disperso entre 
Avenidas Novas e Olivais18. Também ocorre lembrar que, em 2012, o 
Palácio Burnay passara para a tutela do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, onde o meu colega aqui presente era Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação19.  

Depois de regressar de Yale e Princeton, passei pela Comissão 
Europeia, Ministério das Finanças e Assembleia da República. Em 1992, 
enquanto Ministro das Finanças, acordei com o Reitor Manuel Pinto 
Barbosa a criação de um centro de estudos interdisciplinares alojado na 
Faculdade de Economia20. No início de 2008, em acordo com o diretor da 
Faculdade, o nome mudou para Centro Globalização & Governação 
(CG&G)21. Este contexto da abordagem interdisciplinar e lusófona à 
interação entre Globalização e Governação influenciou a Declaração 
apresentada a seguir, conforme explicitei na comunicação de 23 de Julho 
de 2009 à Classe de Letras da ACL, ainda inédita22.  

3. Valor da Paz e Declaração sobre a Ciência 

Que a luta continua na investigação também transpareceu numa 
reunião realizada no Salão Nobre da ACL, em 13 de novembro de 2008, 
quando esta e a Academia Brasileira de Letras proclamaram a eleição de 

                                                             
18 Dez anos depois, quando Alfredo de Sousa era Director da Faculdade e eu estava a regressar dos EUA, 
convenceu-me a dirigir o Centro de Sócio Economia do IICT, onde viria a nascer a ELO, como lembrei 
acima no texto. 
19 O Palácio onde funcionava a Presidência do IICT tinha sido dividido com a Universidade Técnica de 
Lisboa, provocando um longo conflito desta com o Ministério das Finanças até à fusão com a ULisboa 
em Julho de 2013. 
20 “Discurso do Ministro das Finanças por ocasião da assinatura do Protocolo entre o Ministério das 
Finanças e a Universidade Nova de Lisboa”, Política Económica Global: os primeiros seis meses, 
Ministério das Finanças, Maio 1992, pp. 49-57, em www.jbmacedo.com/pt/governo.html. Após a 
mudança de nome, CG&G e IICT concluíram um memorando de entendimento de três anos renováveis 
com o Instituto de Altos Estudos da ACL, em vigor até Fevereiro de 2020, ao passo que os protocolos do 
IICT com a CPLP e do Ministério das Finanças com a Reitoria da UNL estão em vigor até Março e Abril, 
respectivamente, do mesmo ano. 
21 A António Manuel Pinto Barbosa, outro fundador da Faculdade, devo a eleição na secção de economia 
da ACL, de que era decano, em 1997. Fui recebido na sua cadeira em finais de 2013, tendo sido proposto 
para sócio efectivo pelo seu sucessor Manuel Jacinto Nunes, em 2007. Em 2016, numa intervenção no 
Estoril Political Forum, fui levado a detalhar o processo da apresentação dos Relatórios sobre Perspetivas 
Económicas Africanas que o Centro de Desenvolvimento da OCDE começou a publicar com o Banco 
Africano de Desenvolvimento no início do século e também me esforcei por divulgar nos países da CPLP 
(designadamente numa iniciativa conjunta em 2004 do IICT e da Universidade Católica de Angola, à qual 
continuo ligado). 
22 Está porém disponível no Nova SBE Working Paper nº 611, citado na nota 2 acima. 
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Mandela como sócio de honra e Graça Machel (com quem casara em 18 
Julho, dia em que fez 80 anos) como correspondente “lusófona”23. Coube 
ao confrade Mário Júlio Almeida Costa fazer um breve elogio, intitulado 
Nelson Mandela. O Valor da Paz, depois publicada no Boletim da 
Faculdade de Direito de Coimbra e pela ACL numa separata datada de 
2015, onde se menciona a presença de “anteriores Chefes do Estado, altos 
dignitários de actuais órgãos de soberania, além de outras figuras 
destacadas da intelectualidade e da vida pública”.  

O orador lembrou a epopeia portuguesa cujo espírito permite 
“durante a noite, ver as estrelas e não as sombras, e, durante o dia 
recordar satisfações e não tristezas.” Acrescenta que o homenageado 
“não desiste de tudo fazer em prol de um presente e de um futuro justos 
e dignos dos homens.”  

Alude depois ao já citado concerto 46664, a 24 de Junho de 2008, 
em Hyde Park, no qual Mandela, depois de recordar o concerto de 
Wembley Stadium em 11 de Junho de 1988 que apelou à sua libertação, 
declarou “perante milhares e milhares de jovens que o aclamavam, que o 
seu trabalho pelos valores humanos não estava concluído.”  

E o eminentíssimo confrade de Coimbra manifesta-se 
impressionado pela atração que, aos 90 anos, Mandela exerce sobre 
“gerações mais recentes, que parecem sentir que lhes deixamos 
paradigmas para se orientarem em tempos de indefinição e incerteza que 
as esperam.”  

Termina a proclamação “solicitando à Senhora Doutora Graça 
Machel, minha Senhora, que aceite e transmita ao Presidente Nelson 
Mandela, seu Marido, como se tivesse podido estar fisicamente connosco, 
saudações respeitosas e a expressão completa do tributo que lhe 
prestamos. Tributo sereno, autêntico e de reconhecimento.” 

Em 29-30 de Setembro de 2008, uns meses antes da tocante 
cerimónia, realizara-se no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), 
paredes meias com instalações do IICT, uma conferência cujos 
                                                             
23 Trata-se de uma categoria que consta da reforma dos estatutos em votação. À face dos atuais 
estatutos, os sócios são portugueses, brasileiros ou estrangeiros. 
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participantes aprovaram no final uma Declaração (tradução reproduzida 
em anexo) que foi publicada no sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior para sublinhar a participação e apoio do Ministro que 
tinha a tutela do CCCM ao organizador Jean-Pierre Contzen, conselheiro 
científico do governo português durante duas décadas, confrade da 
Académie Royale de Belgique, que morreu no mesmo ano que o seu 
colega e amigo Mariano Gago24. De notar que a criação na ARB da classe 
Tecnologia e Sociedade, da qual sou sócio correspondente desde 2011, 
suscitou interesse durante a revisão em curso dos estatutos da ACL. 

Além de várias instituições de investigação na CPLP, participaram 
responsáveis do Banco Mundial, OCDE, Universidade das Nações Unidas, 
AGRINATURA e CIGI. Em 30 de Novembro, o evento foi repetido no Centro 
de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, à margem da primeira 
assembleia geral do CGIAR, agrupamento de centros de investigação 
agronómica que funcionava junto do Banco Mundial, em que Portugal era 
representado pelo IICT e Brasil pela EMBRAPA.  

No quadro do TropiKMan, o IICT passou, como se disse acima, a ser 
representado pelo ISA, mantendo-se a colaboração com o IHMT e NOVA 
SBE25. A esse respeito, repita-se que o programa é lecionado em inglês, 
sendo parceiras várias outras universidades de língua portuguesa e a 
University of Pretoria.  

4. Desenvolvimento e Governação  

Em Abril de 2015, Rohinton Medhora, que dirige o CIGI (e enviou 
em 13 de Novembro de 2018 a mensagem reproduzida no texto inglês), 
visitou o meu curso de pós-graduação em G&G na NOVA SBE em Abril 
2015 distribuindo um texto intitulado “Globalization and Development: 
the Twain Shall Meet”, onde chama a atenção para a aproximação gradual 
das arenas globais do desenvolvimento e da governação.  

                                                             
24   “Jean-Pierre Contzen (1935-2015) Sábio global, militante europeu, combatente belga, nosso 
confrade” evoca a sua memória numa sessão conjunta da Academias das Ciências de Lisboa, 26 
Novembro 2015.  
25  Mais detalhe em “Afirmar o Diálogo Global num Fórum Político, ou Estoril ao Quadrado”, 
comunicação ao Estoril Political Forum 2016, disponível na edição digital de Nova Cidadania e em 
“Política externa portuguesa, africana e social: Madiba e TropiKMan Ph. D.”, cit na nota 2 acima. 
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Atualizando o grosso volume International Development Ideas, 
Experience and Prospects26, também achou que a visão antiga de ver dois 
mundos, desenvolvido e em desenvolvimento, estava a mudar e deu 
várias razões para essas aproximações, a primeira das quais é a crescente 
concentração da classe média global nas economias emergentes e em 
desenvolvimento. Depois, à medida que diminui a pobreza absoluta, a 
desigualdade não económica torna-se mais saliente. Terceiro, aumentam 
os efeitos externos financeiros, na emigração, no ambiente ou na internet 
em consequência da fusão das arenas globais animando o debate de 
“Estado versus mercado” na medida em que já ninguém sustenta que 
existe uma mistura única.  

Daí resulta uma “ecologia porosa” de ideias porquanto nenhuma 
parte do mundo detém o monopólio dessas e elas se transmitem 
rapidamente. O foco das políticas públicas também muda, sendo o de 
criar condições para surgirem essas ideias, adaptá-las e concretizá-las. Por 
exemplo, o estímulo à inovação e operações em rede como no sistema de 
investigação agrícola do CGIAR, mostram que o regime de propriedade 
intelectual global deve equilibrar os incentivos à inovação com os ganhos 
sociais de aplicar as melhores tecnologias rapidamente e a um preço 
razoável.  

Cumpre agradecer a contribuição de outros amigos do outro lado do 
Atlântico que conheci em Yale e também visitaram a NOVA SBE: James K. 
Galbraith, economista da Universidade do Texas em Austin, esteve 
presente.  

Conclusão 

Queria evocar Jöelle Bourgois (1945-2015), Embaixadora de França 
durante a transição, que julgava Mandela indispensável para evitar o 
desânimo do povo, como escreveu em Mes cinq ans avec Mandela27. Aí 

                                                             
26 Co-organizado com Bruce Currie-Alder et al, Oxford 2014. Sobre trabalho do CIGI ver ainda o 
comentário de Andrew Cooper na conferência do CCCM que anunciava o livro organizado por John 
Kirton Moving Health Sovereignty in Africa: Disease, Governance, Climate Change (Global Environmental 
Governance), Routledge 2014, mencionado acima na nota 6. 
27 Paris: Rober Laffont, 2011, in “Antevendo mais lusofonia e outras memórias lusófilas”, Nova SBE 
Working Paper nº 622, pp. 2-19. Leitora dedicada de Pessoa, cujo cunhado editara em francês, natural 
das montanhas na fronteira franco-suiça, veio a representar o seu país na OCDE no fim do século. Aí nos 
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confirma o equilíbrio instável da negociação entre os três líderes 
partidários, bem como a ambiguidade das posições dos países 
desenvolvidos acerca da transição, mas intui que o chefe Buthelezi, 
primeiro ministro do KwaZulu-Natal, mantem inacessível o seu sobrinho, 
rei Goodwill Zwelithini V, mais para reforçar o seu peso eleitoral inferior a 
10% do que para não sujeitar o monarca a eleições. Ao visitá-los na 
companhia da sua filha Armance, Joëlle começa por aceitar um pedido de 
desculpas pela morte do filho de Napoleão III, alistado no exército inglês, 
durante a batalha já evocada de Isandlwana. Goodwill prossegue que não 
quer a guerra e Jöelle conclui que poderia haver alianças de circunstância 
mas “pas d’amour perdu” entre os dois homens28. Consegue alargar o 
espaço de manobra dos outros dois, visto que Mandela queria De Klerk 
como seu vicepresidente, e até o manteve no palácio presidencial (p. 240). 

Curiosamente, pouco antes do casamento de Nelson Mandela com 
Graça Machel, um artigo de jornal mostra o avesso do paralelo entre 
Estados Unidos e África do Sul, no que toca às relações raciais29, sem se 
deter na complexidade do paralelo entre as primeiras potências dos dois 
continentes, desde American dilemma: the Negro problem and modern 
democracy, por Gunnar Myrdal, Harper & Row, 1944, escrito 30 anos 
antes do autor receber o prémio Nobel da Economia. Note-se que este 
paralelo não é apreciado nas potências seguintes, que agora também são 
membros do G20: Argentina (próxima presidência), Brasil, México, Argélia, 

                                                                                                                                                                                   
tornámos amigos. Enquanto supervisora do Centro de Desenvolvimento, de que fui o último presidente, 
favoreceu relações mais próximas com África e com a CPLP. 
28 Ver p. 154-6. Tornou-se assim possível aproveitar a visita de Alain Juppé, MNE francês, para que o rei 
desistisse de exigir um estatuto semelhante à Swazilandia a troca do apoio francês e europeu (p. 200). 
Ainda assim, Buthelezi só aceitou candidatar-se às eleições a 19 de Abril sete dias antes do início da 
votação porque era primeiro-ministro pelo privilégio do sangue, não se podia sujeitar a uma eleição e 
tinha exigido condições que só então se verificaram, de modo que foi possível acrescentar o Inkatha nos 
boletins. Ficou em terceiro lugar com 10,5% dos votos (ganhando no Kwazulu-Natal), ao passo que o 
Partido Nacional de De Klerk obtinha 20,4% (ganhando no Cabo Ocidental) e a ANC 62,65% (ganhando 
nas sete províncias restantes) (pp. 209-11). Conclusão : “Les oracles du chef Buthelezi, ses foucades, la 
nation zouloue toute entière brandie avec son roi et ses sagaies, n’avaient conduit ni au conflit ni à la 
sécession. Le transfert au roi du droit de propriété d’espaces considérables…avait calmé le jeu. Mené en 
secret para F. W. De Klerk à la veille de la passation des pouvoirs, ce transfert avait exaspéré l’ANC qui 
jugeait cependant préférable de se taire. » (p. 217). 
29 Assim “black Americans are seen as wanting black South African partners to pave their way into the 
market here, only to dump them later”. Acrescenta que um Americano branco faria o mesmo, mas ''they 
don't come here claiming they are home'' “Some Black Americans Find Only a Chill in South Africa” por 
Suzanne Daley, New York Times de 7 de Abril de 1998. 
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Egipto, Nigéria (não contando Canadá que, com Itália, completou o G7 
depois da Cimeira de Rambouillet em 1975). 

Neste contexto, parece evidente a Portugal e África do Sul se 
aproximam pelo impulso dado pelos países de língua portuguesa e as 
comunidades lusodescendentes, donde, por via das suas pertenças 
complementares, brota o bem comum dos portugueses. Assim o 
conhecimento e a gestão se unam para alavancar outras ações concretas 
no espírito do Madiba!  

Anexo: Ciência para o Desenvolvimento Global: A Declaração de Lisboa30  
Preâmbulo 
1. A comunidade global tem vindo a responder a uma crise dos preços dos 
alimentos e da energia e enfrenta turbulência financeira, agravada pelas 
alterações climáticas que se perfilam. 
2. Para muitos países em desenvolvimento, falta concretizar todos os 
benefícios da globalização económica. Entre as principais razões para isso 
está uma relativa falta de ciência fundamental e aplicada bem como 
capital físico, humano e financeiro inadequado e fraquezas institucionais e 
de política. 
3. Uma economia global mais integrada exige que todos os países atinjam 
uma maior coerência institucional e das políticas públicas. Isto, por seu 
turno, depende de investigação interdisciplinar credível, apontada para 
preencher hiatos significativos no conhecimento acerca das interações 
entre governação e globalização. 
4. Nos sectores público e privado, o conhecimento científico é cada vez 
mais importante para o processo de decisão em desenvolvimento, 
especialmente relativamente a matérias regulatórias e de política. Uma 
parceria de longo prazo entre as partes interessadas relevantes, destinada 
a melhorar a governação para uma globalização económica inclusiva  
resultaria em melhor capacidade e infraestrutura científicas, apurando a 
troca e a aplicação do saber. 
Considerando que 

                                                             
30 https://arquivo.pt/wayback/20081022205619/http:/www.mctes.pt/archive/doc/resolution.pdf; 
tradução do original inglês pelo autor. 
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5. Assegurar o desenvolvimento sustentável e equitativo exige capacidade 
e infraestrutura científicas apoiadas na cooperação regional e 
internacional, tal como as que constituem os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio; 
6. Decisões das partes interessadas acerca do desenvolvimento precisam 
de reflectir um entendimento mais profundo da história e cultura locais 
porque o desenvolvimento está enraizado nesse contexto e poderá 
influenciar profundamente os resultados; 
7. Melhor acesso a dados de alta qualidade e a indicadores para decisores 
e práticos da política de desenvolvimento, de maneira a poderem 
acompanhar o desempenho dos sistemas nacionais de ciência, tecnologia 
e inovação, deverá conseguir reter os cientistas e melhorara a capacitação 
científica; 
Resolvemos, em consequência, que  
8. Nós, participantes no workshop sobre Ciência para o Desenvolvimento 
Global realizado em Lisboa, Portugal em Setembro 29-30 de Setembro de 
2008, sob os auspícios do Grupo Consultivo sobre Investigação Agrícola 
Internacional (CGIAR), da Universidade das Nações Unidas e de 
instituições de pesquisa na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP): 
a. Reconhecemos que académicos, decisores de políticas, a comunidade 
de negócios e a sociedade civil enfrentam o desafio comum de aprender, 
através de ações conjuntas, a usar o conhecimento científico para o 
desenvolvimento sustentável de maneria a melhor o bem-estar humano, 
com base numa governação efetiva da globalização inclusiva; 
b. Mantemos que respostas de governação à globalização são mais 
susceptíveis de promover um desenvolvimento sustentado se estiverem 
enraizadas nas culturas locais, e que valores partilhados promovem 
cooperação baseada na confiança e na responsabilização mútua, como 
expresso na visão da “Parceria Global para o Desenvolvimento”;  
c. Encorajamos os países, especialmente os países em desenvolvimento, a 
reapreciar a sua estrutura de incentivos para o talento de modo a 
desenvolver o seu capital humano no quadro de maior mobilidade do 
talento; 
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d. Encorajamos os países a desenhar conjuntos comuns de indicadores 
para monitorizar os sistemas nacionais de ensino superior, ciência, 
tecnologia e inovação, de modo a contribuir para uma governação 
nacional e regional mais efetiva; 
e. Advogamos a criação de um fórum international dedicado à C&T para o 
Desenvolvimento, associando de modo voluntário, entidades 
governamentais, organizações não-governamentais, associações 
empresariais e pessoas de modo a oferecer mais contributos nestes 
assuntos. 
9. Em conformidade com as considerações acima, adotamos a “Declaração 
de Lisboa sobre Ciência para o Desenvolvimento Global”, na esperança de 
assim mobilizar o apoio de todos os presentes, com vista a reforçar a 
coordenação e cooperação internacional do conhecimento para o 
desenvolvimento. 


