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Decorrem em todo o mundo as comemorações do centenário de 
Nelson Mandela, terminando no 5º aniversário da sua morte. Lembre-se 
que, entre nós, Jorge Sampaio recebeu o primeiro prémio Nelson Mandela 
das Nações Unidas em 2015 e Pedro Passos Coelho (que lhe chamara “o 
maior ícone da nossa geração” no City Press de 4 de Dezembro de 2016) 
explicitou na despedida o modo como Madiba “profetizou e encarnou que 
é conciliando, juntando, unindo que nós conseguimos com generosidade 
acrescentar e chegar mais longe.”  

Complementar desse esforço de conciliação está a ideia de que a 
educação pode “mudar o mundo”, ao ponto de Mandela, logo em 23 de 
Junho de 1990, no ginásio repleto de um liceu americano, ter instado os 
alunos a “assegurarem que recebiam a mais alta educação possível”, por 
se tratar da “arma mais poderosa” para aquele efeito. Como Mandela não 
podia ignorar as dificuldades da mudança na sua própria terra, apetece 
juntar à efeméride afro-global duas nacionais, que espero mudem a 
perspetiva do nosso próximo futuro. 

Do armistício à crise financeira, os anos de 1918 a 2008 servem de 
ponto focal para as angústias correntes em 2018. O centenário suscita 
inquietações acerca da agressividade crescente dentro e fora da NATO, 
uma comunidade de segurança com sete décadas que vemos ameaçada 
não só do sul e do leste mas também do norte e do oeste. As inquietações 
da década também resultam do declínio da Pax Americana face a 
rivalidades não só transatlânticas mas também intra-europeias e 
vagamente oitocentistas. Sabe-se como o ultimato britânico de 1890 e o 
regicídio feriram a monarquia portuguesa mas o modo como a política 
externa da república levou ao envio de tropas para a Flandres permanece 
demasiado ambíguo, face aos elevados custos humanos e políticos da 
opção.  

Outras interrogações persistem na nossa história económica e 
social, sem esquecer uma propensão para crises financeiras que os anos 
1970 agudizaram e depois contribuiu para quase sucumbirmos há dez 
anos, quando o governo da altura teimou em ignorar a exposição à 



conjuntura externa. Nesse ponto, a despeito dos salamaleques a Bruxelas, 
poderia dizer-se do governo e seus apoios parlamentares que, como os 
Bourbons há 200 anos, “não aprenderam nada nem esqueceram nada”.  

Seria porventura esse o caso da Côrte instalada no Brasil, a braços 
com grave crise financeira e incapaz de participar utilmente no Congresso 
de Viena, como também viria a acontecer, morto Sidónio, no de Versalhes. 
Ainda assim, nunca os portugueses perderam a pertença ao “novo reino 
que tanto sublimaram”, de modo que, nestes dois séculos, à tensão entre 
a nossa pertença europeia e lusófona corresponde uma tensão entre 
liberdades presente e futura, estando esta dependentes não apenas dos 
direitos individuais mas também da convertibilidade da moeda. 
 Trágica ironia pois que, quando o escudo convertível passou a euro, 
o processo orçamental e a supervisão financeira não tenham melhorado 
de modo a evitar mais um resgate. O ajustamento foi mais penoso por não 
ser possível anestesiar o ajustamento através do câmbio, mas o aumento 
desenfreado da dívida pública e privada também não aconselhava essa 
via, como bem sabem outras economias da CPLP, a começar 
evidentemente pela maior.  

Em 30 de Setembro de 2008, quinze dias depois da falência da 
Lehman Bros., aprovou-se a Declaração de Lisboa sobre Ciência para o 
Desenvolvimento Global, publicada no sítio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior para sublinhar a participação e apoio do 
Ministro e do seu conselheiro científico, Mariano Gago e Jean-Pierre 
Contzen, que morreram em 2015.  

No centenário de Mandela, devem lembrar-se resoluções 
consideradas pioneiras, por exemplo: “Manter que respostas de 
governação à globalização enraizadas nas culturas locais são mais 
susceptíveis de promover um desenvolvimento sustentado” e “Encorajar 
os países a desenhar conjuntos comuns de indicadores para monitorizar 
os sistemas nacionais de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, 
contribuindo para melhorar a governação nacional e regional”. 

A esse respeito, em 2015, Rohinton Medhora, presidente do CIGI 
(think-tank canadiano que subescreveu a Declaração de Lisboa), deu uma 
aula na Nova School of Business and Economics (cujo Center for 
Globalization & Governance também subscrevera a Declaração) durante a 



qual chamou a atenção para a aproximação entre as arenas globais do 
desenvolvimento e da governação, acompanhada pela crescente 
concentração da classe média global nas economias emergentes e em 
desenvolvimento. Advertiu ainda que, à medida que diminui a pobreza 
absoluta, a desigualdade não económica se torna mais saliente ao mesmo 
tempo que aumentam os efeitos externos financeiros, migratórios, 
ambientais e cibernéticos. Resulta daqui uma “ecologia porosa” das ideias, 
que facilita a sua adaptação e concretização nas políticas públicas. O 
exemplo que deu vem de trabalhos do CIGI sobre regime de propriedade 
intelectual global que procuram o equilíbrio entre os incentivos à inovação 
e os ganhos sociais resultantes de aplicar as melhores tecnologias 
depressa e bem. Estou certo que concordaria em acrescentar resoluções 
que se mantêm atuais mais de dez anos depois da Declaração de Lisboa. 

Lisboa, 22 de Novembro de 2018. 


