
1 
 

A globalização liberta a lusofonia 
Comentário a Strategy for Portuguese-speaking market one vision one strategy one 
execution, por João Araújo e José Tenório de Figueiredo, Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2014 
 
Jorge Braga de Macedo 
Presidente, Instituto de Investigação Científica Tropical; Diretor do Centro Globalização 
e Governação, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa  
 
Em 2005, o IICT e a ELO- Associação portuguesa para o desenvolvimento económico e 
a cooperação publicaram Empresas Portuguesas e Mercados Lusófonos. Preferindo um 
ambicioso singular, Estratégia para o mercado lusófono identifica em inglês ações do 
governo, associações empresariais e universidades portuguesas que decorrem da 
existência desse mesmo mercado. Como tais ações devem ser articuladas dentro dos 
nove países e entre eles, isso só pode ser feito de fora para dentro, ou seja sob pressão 
do mercado global.  
No meu comentário na contracapa, sugeri como subtítulo Um Manifesto da Lusofonia 
Global (expressão que usei no Expresso em 29/05/04). Como lusofonia não tem 
tradução inglesa (Portuguese-speaking é adjectivo e lusophony soa mal), outra 
publicação do IICT, intitulada Futuro e História da Lusofonia Global, abordou a questão 
em 2008 - por ocasião dos 125 anos da Comissão de Cartographia - 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. E mais. O leader intitulado “something in 
common” concluia que “the rest of the world would benefit from a bit of Lusophilia”.  
Ou seja a globalização liberta a lusofonia: “there is a huge potential to unleash if 
powers can be combined. Could now be the time?” Dois anos volvidos, ressalta o 
carácter de urgência e por isso o comentário na contracapa termina com uma palavra-
frase. Now.  
 
Agora queria enquadrar esse “mercado lusófono” na dinâmica complexa da 
globalização e governação a que gosto de chamar G&G. 
A globalização melhora a governação na medida em que promove a mudança 
institucional e aumenta a sensibilidade da economia, da sociedade e da política ao que 
se passa noutros países. Um painel com mais de 3000 observações para uma centena 
de países ao longo de quase quatro décadas revela um ciclo virtuoso entre 
globalização, liberdade (ou democracia) e proximidade da fronteira tecnológica 
americana (ou desenvolvimento), evidente nas percentagens médias ilustradas no 
gráfico 1. 
O gráfico 2 mostra porém que o ciclo virtuoso é conduzido pelos países da OCDE - 
entre os quais existem mecanismos de vigilância multilateral. Mau grado o processo de 
avaliação mútua (MAP) dos países do G-20, estes mecanismos não são partilhados fora 
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da OCDE. Porém, a quebra do ciclo virtuoso radica nos BRICS, já que o mecanismo 
africano de avaliação pelos pares (APRM) tem funcionado.  

Gráfico 1: Médias anuais de 92 países 1972-2008 em % (PCEU72= PROX) 

 

É que as perceções culturais têm implicações para a pressão dos pares, podendo 
alargar o âmbito da interdependência económica para além da comunidade de 
segurança do Atlântico norte que deu origem à OCDE. Vai nesse sentido a reflexão 
internacional em curso sobre a sustentabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) depois de 2015: a chave está na parceria global para o 
desenvolvimento, único dos ODM que conta com a iniciativa privada e com a 
cooperação científica e cultural.  
Como a CPLP contém seis países africanos, 1 da OCDE e 1+ BRIC (se contarmos com 
Macau) faz todo o sentido identificar as condições de sucesso das plataformas 
regionais em que os membros se inserem e salientar que países muito diferentes 
podem usar a amizade e o conhecimento mútuos para alcançar objetivos comuns.  
Espelho da lusofonia global são as plataformas CPLP: vão além da “amizade mútua” 
mencionada no Tratado constitutivo de 1996 para chegar ao “conhecimento mútuo” 
desejado na Declaração sobre os ODM na CPLP aprovada na cimeira de Bissau em 
2006, sobre o qual se pode ler a coluna “Presença Lusófona” de Nova Cidadania, 
Outubro-Dezembro 2007, intitulada “Cumprir Bissau”, pp. 48-49.  
Além da UE, as plataformas CPLP incluem Comunidade de Desenvolvimento da África 
austral para Angola e Moçambique; Comunidade Económica dos Estados da África 
central para Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe; Comunidade Económica dos 
Estados da África ocidental para Cabo Verde e Guiné-Bissau; Mercado Comum do Sul 
para Brasil; Associação das Nações do Sudeste asiático - à qual Timor leste está para 
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aderir; Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa (Macau).  
Em Portugal, as plataformas CPLP foram debatidas pelas Confederações Empresariais 
representadas no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, 
presidido pelo Primeiro-ministro e foi assumida pelas empresas associadas da ELO.  
O projeto já contém uma lista de 45 propostas para ultrapassar constrangimentos 
através da facilitação de investimentos e comércio, de acordos internacionais, da 
formação e capacitação e da circulação de pessoas, incluindo esquemas de 
implementação e monitorização das medidas e sua potencial abertura às zonas de 
integração regional elencadas acima. As medidas estão a ser declinadas por setores 
(energia e recursos naturais; agricultura e mar; comunicações e infraestruturas; 
serviços financeiros; turismo, serviços, saúde e educação) para melhor superar 
deficiências de execução do projeto em Portugal ou noutras plataformas CPLP. 
O que Antoine de Saint-Exupéry escreveu em Terre des hommes, 1939 : “aimer ce n’est 
pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder dans la même direction” aplica-se à 
lusofonia global! 
 

Gráfico 2: Dispersão 92 países 1974-2005 (1<LIB<7; GLOB, PROX %) 

  


