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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo geral, demonstrar a dinâmica da Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (CID) do Brasil e da China com África nas duas
primeiras décadas do século XXI e em particular, com Moçambique com argumento de que,
esta relação vem desde o período das independências africanas, com notória proeminência no
virar do século. Buscando averiguar os aspectos que contribuíram para a intensificação dessa
interação no período em estudo, ficou provado na literatura e nos dados que este fenômeno
tem uma relação direita com as mudanças operadas entre finais do século passado e início do
novo século, no sistema internacional bem como, com as transformações internas ocorridas
dentro do Brasil e da China, que abriram espaço para o intercâmbio com África. No novo
contexto, Brasil e China expressam a sua cooperação, simultaneamente, de forma semelhante,
subjacente

nas

narrativas

de

identidade

compartilhada, espirito de

soldariedade,

horizontalidade, livre condicionalidades, promoção de desenvolvimento mútuo com
Moçambique e, no uso da CID para os seus próprios interesses políticos, econômicos e
aumento de soft power para a projeção da sua imagem no cenário internacional e, diferentes
na priorização dos medelos de cooperação. Para se chegar a esses resultados, foi analisado o
contexto sistêmico do século XXI, a história das relações do Brasil com África e da China
com África com ênfase para Moçambique e realizou o mapeamento e analise dos projetos nos
setores de agricultura, infraestruturas, saúde e educação.

Palavras chave: Brasil, China, Moçambique, cooperação internacional para o
desenvolvimento, Projetos.

ABSTRACT

The general objective of this research was to demonstrate the dynamics of
international development cooperation (IDC) between Brazil, China, and Africa in the 21st
century, and in particular with Mozambique, arguing that this relationship dates back to the
period of African independence, with reviews in the 1980s and 1990s, and has gained
prominence at the turn of the century. In an attempt to investigate the aspects that contributed
to the intensification of this interaction in the two decades of the XXI century, it w as proven
in the literature and through data that this phenomenon has a direct relationship with the
changes operated in the international system at the end of the last century and, at the internal
level, in Brazil and China, which opened space for exchanges with Africa. In the new context,
Brazil and China simultaneously express their cooperation in a similar way, underlying the
narratives of shared identity, the spirit of solidarity, horizontality, free conditionalities,
promotion of mutual development with Mozambique and, in the use of ICD for their own
political and economic interests and increased soft power for the projection of their image on
the international scene and, different in the prioritization of cooperation medals. In order to
reach these results, the systemic context of the XXI century was analyzed, as well as the
history of Brazil's relations with Africa and China's relations with Africa, with emphasis on
Mozambique.

Key-Words: Brazil, China, Mozambique, International cooperation for development,
Projetos.
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INTRODUÇÃO
As duas primeiras décadas do século XXI (2000-2020) serão indubitavelmente
marcadas na história das Relações Internacionais e da Economia Política Internacional como
período de grandes mudanças no sistema internacional, particularmente na esfera de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) enquanto campo idealizado no
decurso da Guerra Fria para promover o progresso econômico e social entre nações. Brasil e
China, ao lado da Índia, Arábia Saudita, Turquia e África do Sul, beneficiando-se das
reformas políticas e econômicas internas, do crescimento econômico, das semelhanças
econômicas, climáticas e históricas, das suas experiências de desenvolvimento como
receptores de ajudas no passado recente e da melhoria dos seus programas de cooperação,
procuraram alterar o status quo da CID desenhada no período bipolar do sistema
internacional. Também tiveram papel importante, a conjuntura externa favorável decorrente
do vazio deixado na África pelas grandes potências mundiais no pós Guerra Fria, a
perturbação do sistema internacional em consequência dos atentados de 11 de setembro de
2001 aos Estados Unidos da América e a estabilidade macroeconômica mundial até a crise
financeira de 2008.
Esses países passam a se apresentar frente a outros países em desenvolvimento, dentre
os quais os africanos, como parceiros com modalidades distintas da cooperação Norte-Sul
(CNS), propondo possíveis soluções para os problemas de pobreza, saúde, educação,
infraestruturas, deficiência institucional, dívida externa, deterioração dos termos de troca no
comércio internacional, baixo índice de investimento externo direto (IDE) e de carência
alimentar, que há anos o ocidente falhou em dar resposta através da tradicional cooperação
Norte-Sul (STOLTE, 2015; ALDEN, 2013; ABDENUR; FONSECA, 2013).
Nota-se, nesse novo período, um aumento expressivo de número de missões
diplomáticas brasileiras e chinesas na África, maior intercâmbio de visitas oficiais do Brasil e
da China para África e vice-versa. Também incrementam o volume de comércio, de
Investimento Direito Estrangeiro (IDE) e de projetos de cooperação para o desenvolvimento.
Para simbolizar “a nova era de cooperação” com a África, são arquitetados novos arranjos
diplomáticos, alguns dos quais, validos até hoje, como é o caso do Fórum Brasil-África sobre
Política, Cooperação e Comércio, instituído em 2003, a Cúpula semestral África-América do
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Sul, em 2006, o Fórum trienal de Cooperação China-África, lançado em 2000, e o Fórum de
Macau, estabelecido em 2003 (HON et al., 2010; LEITE, 2011).
Moçambique, país da África subsaariana que despontou no novo século com “imagem
contraditória” caracterizada por baixo perfil nos indicadores socioeconômicos, altas taxas de
pobreza, altos níveis de mortalidade infantil, elevados índices de prevalência do HIV-AIDS,
altos índices de analfabetismo, fortemente dependente da ajuda externa e assolado pela crise
da dívida. Por outro lado, Moçambique viveu um período com um ritmo de crescimento
econômico acelerado e passou a ocupar lugar de fornecedor global de matérias-primas. O país
se tornou um dos destinos preferenciais do Brasil e da China na busca por parcerias para
novas oportunidades e influência na África (UNDP, 2002; CUNGUARA; HANLON, 2010;
HOFMANN, 2015).
Em concomitância, o engajamento do Brasil e da China em Moçambique ganha
receptividade no meio acadêmico, causando entusiasmos e debates que giram em torno de
dois eixos antagônicos. Um primeiro eixo, constituído por uma literatura cética, acusa Brasil e
China de serem “novos colonizadores” ou “imperialistas” (CABRAL; SHANKLAND;
FAVARETO, 2013; HOFMANN, 2015). No entender dessa literatura, estes países estariam
em Moçambique apenas para minar o progresso do país por meio de grilagem da terra,
baseada em programas de reassentamento em benefício dos seus agronegócios e espólio de
recursos naturais, assemelhando-se ao imperialismo vivenciado no século XIX, que apenas
extraíam e exportavam de Moçambique matérias-primas sem nenhum valor agregado para o
país. Um segundo eixo opõe-se a esse argumento e reconhece Brasil e China como parceiros
de Moçambique. Nesse sentido, eles seriam responsáveis por promover, junto a Moçambique,
o desenvolvimento mútuo por meio de intercâmbio de recursos, tecnologia e conhecimento
(SAUTMAN, 2006; DIJK, 2009; CHICHAVA, 2010; IPEA, 2010a; FINGERMANN, 2015).
Importante ressaltar que essa literatura analisa as práticas de cooperação do Brasil e da
China com Moçambique no nível individual de cada país, sendo, no entanto, escassos estudos
comparativos, com exceção do artigo “Discursos e narrativas sobre o engajamento brasileiro e
chinês na agricultura moçambicana”, (Chichava et al, 2013), e do trabalho “A Cooperação
Sul-Sul do Brasil e da China no setor agrícola - Uma análise comparada em Moçambique:
CITTAU e ProALIMENTOS” (CHICHAVA; FINGERMANN, 2015).
Embora haja esforço nas pesquisas que tratam da cooperação internacional para o
desenvolvimento provida por Brasil e China em Moçambique no setor agrícola, ficam ainda
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pouco analisadas as questões de como esses novos parceiros se envolvem em diferentes
projetos de cooperação na África, como executam os seus projetos e, sobretudo, as similitudes
e diferenças existentes entre Brasil e China na execução dos seus projetos. No esforço de
complementar a literatura, e considerando que a história dos laços do Brasil e da China com
Moçambique não se pode contar sem se ter em conta a relação desses países com África como
um todo, torna-se relevante questionar: quais são as dinâmicas da cooperação do Brasil e da
China na África? Que semelhanças e diferenças residem entre ambos, na execução dos seus
projetos nos setores de agricultura, infraestrutura, saúde e educação em Moçambique?
Para responder as questões colocadas, foram considerados três argumentos presentes
na literatura: i) as relações de cooperação do Brasil e da China com África iniciaram quase no
mesmo período das independências africanas, passando por momento de crispação entre os
anos de 1980 e 90, mas recuperaram fôlego no emergir do século XXI; ii) embora a atuação
do Brasil e da China com Moçambique sejam semelhantes nas narrativas que se baseiam no
histórico das relações bilaterais, na identidade compartilhada e em uma cooperação solidária,
horizontal e livre de condicionalidades, estas se distingue um de outro e iii) Brasil e China
enxergam a cooperação com Moçambique como um mecanismo para o fortalecimento de
lanços políticos, econômicos e culturais, manifestados na internacionalização das suas
empresas, estabelecimento de relações comerciais, apoio político nos regimes internacionais e
aumento de soft power para a projeção da sua imagem no cenário internacional.
Para o avanço dos argumentos elencados, estabeleceu-se como objetivo geral: analisar
a dinâmica das relações de cooperação do Brasil e da China na África e, em particular, em
Moçambique. Para viabilidade dessa análise, os objetivos específicos são: i) mapear, a partir
de uma lente comparativa, as iniciativas agrícolas, de infraestruturas, de saúde e de educação
desenvolvidas pelo Brasil e pela China em Moçambique, ii) enumerar elementos que
espelham espectros de convergência e de divergência na cooperação brasileira e chinesa em
Moçambique nos setores de agricultura, infraestruturas, saúde e educação; iii) analisar o
significado da agricultura, infraestruturas, saúde e educação na agenda de cooperação para o
desenvolvimento do Brasil e da China com Moçambique e, por fim, iv) identificar os
interesses imbricados em volta da cooperação brasileira e chinesa nos setores agrícola,
infraestruturas, saúde e educação em Moçambique.
O estudo se embasa nos pressupostos analíticos do paradigma de cooperação Sul-Sul
(horizontal) para o desenvolvimento, cujas raízes remontam aos meados de 1950 com os
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líderes asiáticos e africanos e, mais tarde, com os latino-americanos. Finda as rivalidades
Leste-Oeste simbolizadas pela queda do muro de Berlim em novembro de 1989 e a dissolução
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a cooperação horizontal passa a ser
considerada como mecanismo inovador de interdependência entre países em desenvolvimento
para minimizar os riscos adjacentes ao vazio do poder deixado pelas grandes potências no pós
Guerra Fria e maximizar as oportunidades advindas desse processo. Entre os principais
pressupostos desse paradigma, citam-se: i) o sistema mundial é difuso na medida em que já
não é dominado apenas por um ou dois Estados, mas, por inúmeros países que passam a
exercer um amplo e variado tipo de poder; ii) as relações de cooperação devem ser igualitárias
e solidárias entre os países envolvidos; iii) os países em desenvolvimento podem, e devem,
cooperar entre si a fim de resolver os seus próprios problemas políticos, econômicos e sociais,
com base em identidades compartilhadas, esforços comuns, interdependência e reciprocidade
(PUENTE, 2010; LEITE, 2011; MILANI, 2012). Diante dessas premissas, fica subjacente que
o engajamento do Brasil e da China está atrelado a esse quadro paradigmático, mas não só.
Segundo Chris Alden, uma das características-chave compartilhada por todos atores que
operam na África é seu status como países não ocidentais, impulsionados por crescente
posição econômica no cenário mundial no final do século XX (ALDEN, 2013).
Portanto, este trabalho é de natureza qualitativa e exploratória. Para a sua análise e
concepção recorreu-se à análise da literatura existente sobre o tema. Embora durante a revisão
da literatura se tenha incorrido no risco de privilegiar algumas obras em detrimento de outras,
devido à complexidade do próprio tema, este processo consistiu na seleção do material
impresso do qual, incluiu livros, artigos científicos em revistas especializadas, assim como
relatórios e documentos obtidos em sites oficiais dos governos dos países analisados. O
material coletado foi dividido em três grupos, alguns coincidentes: o primeiro grupo é
integrado por trabalhos que tratam sobre a política externa e as relações internacionais de
Moçambique, do Brasil e da China no início do século XXI. O segundo grupo, que demandou
mais tempo de coleta, sistematização e análise, caracteriza-se pela presença de trabalhos que
estudam a história das relações do Brasil e da China com África e, em particular, com
Moçambique. O último grupo, por sua vez, corresponde aos trabalhos vocacionados à
cooperação do Brasil e da China com Moçambique no nível dos setores de agricultura,
infraestruturas, saúde e educação. Esta estratégia de divisão não só permitiu identificar as
múltiplas perspectivas existentes nas relações de cooperação do Brasil e da China com
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Moçambique, como também trouxe para a presente pesquisa, os elementos de semelhanças e
de diferenças entre ambos os países de economias emergentes.
Além do uso da literatura sobre o tema, foram coletados dados primários e secundários
relativos a investimentos, comércio e projetos de cooperação, cujas análises deram-se por
meio de gráficos e tabelas. Parte dos dados consta na matriz de cooperação MoçambiqueChina, fornecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique,
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique, e nos documentos oficiais
de cooperação entre Brasil e Moçambique, concedido pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Também foram coletados dados na
plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamentos de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no
Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique, sendo que, para a viabilidade da
pesquisa, foi necessário analisar os projetos de cooperação executados pela Agência Brasileira
de Cooperação (ABC) no período compreendido entre 2000 e 2020.
Para limitar o escopo da pesquisa, esta tese está organizada em quatro capítulos. O
primeiro capítulo analisa a política externa de Moçambique, Brasil e China no emergir do
século XXI. Nesta parte do trabalho, procurou-se primeiro trazer ao debate a conjuntura
internacional dos primeiros anos do novo século para, em seguida, analisar a ascensão e
inserção de Moçambique, Brasil e China no sistema internacional, enxergando as múltiplas
teias do seu envolvimento. No segundo capítulo foi descrita a dinâmica evolutiva das relações
de cooperação do Brasil com a África desde a administração de Jânio Quadros e do Brasil
com Moçambique desde a independência deste país em 1975. Ficou demonstrado, nesta parte
do trabalho, os altos e baixos destas relações de cooperação ao longo dos primeiros anos.
Todavia, estas parcerias de cooperação ganham impulso na primeira década do século. No
terceiro capítulo foram discutidas as relações sino-africanas e sino-moçambicanas. Adotando
o mesmo figurino usado no capítulo anterior, discutiu-se sobre o envolvimento da China com
África, e com Moçambique em particular, cujas conclusões evidenciaram que estas relações
têm progredido desde o fim da Guerra Fria e assumido um caráter estratégico para ambos os
lados. No quarto capítulo foi realizado um estudo comparativo do Brasil e da China em
Moçambique nos setores de agricultura, infraestruturas, saúde e educação. Neste exercício, as
evidências mostraram que os dois países de economias emergentes convergem em alguns
aspectos e divergem em outros no desenvolvimento dos seus projetos de cooperação. Daí que
surge a necessidade de um pensamento estratégico com vista a promover uma cooperação de
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mútuo benefício. Feita esta exposição dos capítulos, apresenta-se as considerações finais e as
referências.
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CAPÍTULO 1
Moçambique, Brasil e China no emergir do século do XXI
Introdução
Este capítulo se propõe a analisar a ascensão e inserção de Moçambique, Brasil e
China no cenário internacional do século XXI, após um longo período de crises políticas,
econômicas internas e de confinamentos impostos pelo conflito bipolar no sistema
internacional. Para tal, procurou-se dividir o capítulo em três seções. A primeira seção oferece
uma visão geral do ambiente sistêmico no alvorecer do século XXI. Na segunda, o debate gira
em torno da ascensão e inserção internacional de Moçambique, buscando trazer o novo
panorama político e econômico interno e internacional, as múltiplas teias de relações de
cooperação arquitetada por Moçambique, tanto com as potências tradicionais quanto com os
novos doadores e regimes multilaterais. Na terceira seção, apresentam-se as linhas mestras da
política externa brasileira no limiar do século e sua predisposição às relações de cooperação
com Moçambique. Na quarta seção, faz-se o debate e a radiografia da política externa chinesa
no virar do século XXI. Por fim, na conclusão preliminar do capítulo, são apresentadas as
evidências que sugerem que o novo século abriu espaço para mais interação entre os Estados.
1.1. Análise sistêmica no emergir do século
A passagem para o novo século foi marcada por múltiplas adversidades. Por um lado,
após Guerra Fria e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em
1991, vislumbrava-se que o mundo seria moldado por um sistema unipolar liderado pelos
Estados Unidos da América (EUA), então a única potência hegemônica, que, desfrutando das
benesses da sua supremacia político-militar, da hegemonia da sua economia neoliberal e de
paz global, focariam sua agenda no desenvolvimento dos países de baixa renda,
majoritariamente localizados em África, América Latina e Ásia no quadro da cooperação
Norte-Sul. Na governança global, as Nações Unidas passariam a se ocupar com os “novos
temas” políticos e econômicos, quais seja o terrorismo (grupos subestatais subversivos ou
concorrentes

ao Estado), narcotráfico, segurança

ambiental, segurança

econômica,

democracia, mediação de conflitos, pacificação, diplomacia preventiva, construção e
manutenção da paz internacional e promoção de desenvolvimento. Em adição, as normas
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internacionais e os valores universais seriam executados de forma efetiva, uma vez que, já
haviam sido ultrapassadas as diferenças ideológicas que separavam o mundo (CERVO, 2009;
MILANI, 2014).
Por outro lado, a assistência internacional para o desenvolvimento Norte-Sul sofre
revés após os atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos da América (EUA)
protagonizados por Al Qaeda, e a consequente declaração de Guerra ao Terror proferida por
George Bush como resposta a crise que se deflagrou nos EUA. A partir de então, muitos
países desenvolvidos aliados aos EUA e as agências provedoras de ajuda para o
desenvolvimento que dependiam das suas contribuições e decisões, deixaram de priorizar a
agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento (CID) e passaram a direci onar as
suas atenções para as questões de segurança nacional e o combate ao terrorismo transnacional,
isto é, high politics issues o que provocou inúmeros questionamentos dos países em
desenvolvimento a respeito dos mecanismos do financiamento ao desenvolvimento, a eficácia
da ajuda e a conduta dos doadores tradicionais (MENEZES, 2013; ABDENUR; RAMPIM,
2015).
Diante das críticas que eram avançadas sobre o descompasso que se assistia no
panorama de CID Norte-Sul, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou vários
eventos, como foi o caso da Conferência das Nações Unidas sobre Financiamento do
Desenvolvimento, realizada em 2002 em Monterrey. Foi um dos poucos eventos multilaterais
mais concorridos, midiatizados e com resultados otimistas nos compromissos. Na ocasião, o
Brasil endossou a proposta do México, segundo a qual, recomendava o incremento do fundo
oficial de assistência, o ownership da ajuda aos receptores e a incondicionalidade da ajuda.
Manifestou também a necessidade de uma parceria global mais ampla, baseada na assistência
universal extensiva a todos os países em desenvolvimento, e o estímulo ao modelo de
cooperação triangular, programas em que deviam ser participados por um país desenvolvido
oferecendo recursos financeiros, um país intermediário que auxiliaria na assistência técnica e
um país em desenvolvimento onde deveria ocorrer a cooperação (MENEZES, 2013;
SANTOS; CERQUEIRA, 2015). Esta atitude já mostrava o comportamento de um país de
“poder médio”, new power e new donor (IPEA, 2010; MENEZES, 2013).
No documento final da conferência, tanto os países desenvolvidos como em
desenvolvimento, reconheceram a insuficiência de fundos para mitigar os fatores que
influenciavam o subdesenvolvimento e, consequentemente, para o alcance das metas do
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milênio, lançadas em 2000. Ficou então decidido que os países desenvolvidos deveriam
incrementar quantitativa e qualitativamente os recursos financeiros para o desenvolvimento
(ajuda oficial ao desenvolvimento – AOD) em modalidades de créditos concessionárias, que
90% das iniciativas bilaterais deveriam ser em doações e não em empréstimos e destinar 0,7%
do Produto Interno Bruto dos países desenvolvidos aos países pobres. Concordou-se ainda
que a maior parte da ajuda deveria ser direcionada aos países mais pobres, principalmente aos
da África Subsaariana (MAWDSLEY, 2012; MENEZES, 2013; MILANI, 2014).
Embora, a conferência de Monterrey tenha ajudado a colocar de forma pragmática e
inovadora o desenvolvimento no centro da agenda global, apelando para o aumento dos
esforços por parte dos países em desenvolvimento e da comunidade internacional e uma maior
coerência, coordenação e cooperação, o relatório de seguimento do evento da União Europeia
(EU, 2004) e pesquisas acadêmicas correlatas desenvolvidas por Ossa (2004) e Panizza
(2008) apontavam a prevalência da ajuda ineficaz e politizada. Como afiança Ossa (2004), a
economia ainda permanece num marasmo e numa crise financeira internacional e poucas
iniciativas concretas no sentido de uma maior coordenação das políticas e de uma
harmonização dos procedimentos haviam sido adotadas.
Este quadro de incertezas e ao mesmo tempo de possibilidades que emergiu no século
XXI, ainda que possa ser rastreado desde os anos de 1950, na conferência de Bandung,
passado pelo Plano de Ação de Buenos Aíres adotado em 1978, passou a ser visto por muitos
pesquisadores, como uma oportunidade a ser aproveitada para a construção de novos polos
regionais de desenvolvimento econômico e político bem como, para a ascensão e
aprofundamento de potências emergentes. Brasil, China, Índia e África do Sul assumiriam
lideranças regionais no novo contexto de reconfiguração do sistema, reforçado pela
diminuição das distâncias políticas que os separavam durante a Guerra Fria, criando desde
modo, os BRICS acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (LIMA, 2005;
CERVO, 2009). Deste modo, na nova ordem, o “Poder e Riqueza” se moveriam do velho
centro do capitalismo para o velho centro da periferia (CERVO, 2009).
1.2. Internacionalização de Moçambique
Moçambique ingressaria no novo século como um “caso modelo” e “tigre africano”,
cujo sucesso se comparava aos “milagres asiáticos”. Em diferentes fóruns e relatórios da
comunidade internacional, Moçambique era citado como exemplo a ser seguido por outros
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países em desenvolvimento, particularmente aos seus congêneres africanos. Tal alvoroço se
embasava em variável explicativa dupla, nos progressos políticos e econômicos alcançados na
primeira década do novo século. Politicamente, o exitoso esforço realizado pela liderança
moçambicana na promoção da paz e estabilidade, o respeito pelos princípios de boa
governança e a democracia multipartidária eleitoral regular no período imediato ao processo
de peacebuilding, em 1992, ajudaram na preservação de boa imagem do país no sistema
internacional (SARAIVA, 2012; FLENTO; SIMÃO, 2020).
Na ocasião, as autoridades moçambicanas buscavam demonstrar à comunidade
internacional que o país era uma democracia eleitoral em formação e que dava primazia ao
combate à corrupção e ao patrimonialismo. Ao mesmo tempo, buscava se envolver com o
resto do mundo como uma entidade pacífica e aberta à comunidade internacional para receber
apoio para a reconstrução do país no período pós-conflito. Mas não só. A transição de
Moçambique para o novo século também coincidiu com mudanças importantes no cenário
internacional no que muitos estudiosos têm argumentado ter sido um ambiente político
internacional benigno, com o colapso da Rússia soviética e o fim do regime de apartheid na
África do Sul, que eliminaram muitas das forças econômicas e políticas externas que estavam
por trás da guerra civil em Moçambique (1976-1992) (CUNGUARA; HANLON, 2010;
MASHA; ROSS, 2014).
Na variável econômica, a lealdade do país frente às instituições financeiras de Bretton
Woods, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, e à comunidade doadora
internacional (foreign donors) no cumprimento das prescrições neoliberais impostas nos anos
de 1980-1990, particularmente na execução de políticas de liberalização do mercado,
privatização e desregulamentação governamental no setor econômico, conferiram a
Moçambique certo grau de confiabilidade e apoio daquelas entidades na elaboração das
orientações macroeconômicas, adquirindo o status de queridinho dos doadores, bem como na
atração do capital estrangeiro. A esse ambiente favorável se juntaria a descoberta de recursos
naturais nos primeiros anos de 2000 que, em parte, se atribui ao sucesso da execução de
reformas de liberalização e privatização e também por conta da “diplomacia de recursos
naturais”, adotada pelas autoridades moçambicanas na sua agenda de promoção das
oportunidades de negócio. Passou-se a construir de Moçambique uma imagem de global
player no mercado mundial dos recursos energéticos (CUNGUARA; HANLON, 2010;
LAMAS, 2019).
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Emergia assim no país a primeira onda dos investimentos estrangeiros de grandes
dimensões, os mega projetos nos setores de energia e exploração mineira, quais sejam: (i) a
Mozambique Aluminium (MOZAL), localizada no parque industrial de Belulane, na
província de Maputo, companhia dedicada à fundição do alumínio e que formada pelas
empresas BHP Billiton, de capital australiano e inglês, a Mitsubishi e a Industrial
Development Corporation, sul-africana, e uma porção pequena de ações detida pelo governo
moçambicano, (ii) o projeto de exploração de gás natural pela companhia South African
Synthetic Oil Limited (SASOL), de capital sul-africano com participação moçambicana, em
Pande e Tamene, província de Inhambane, (iii) o projeto de exploração do carvão mineral
pela Vale Doce em Moatize, na província de Tete, e (iv) o projeto de areias pesadas de Moma,
da empresa irlandesa Kenmare, na província de Nampula, no norte de Moçambique. São
projetos que, apesar do questionamento sobre os ganhos sociais e econômicos para os
moçambicanos devido ao uso de tecnologia de capital intensivo e de pouco contribuírem para
as contas públicas do Estado em virtude dos direitos fiscais e aduaneiros auferidos,
impactaram no aumento do ritmo de crescimento econômico, passando Moçambique a se
afigurar na lista das dez economias que mais cresceram no mundo, para além de impactar no
incremento das taxas de exportações (em 63%) e importações (em 35%) na primeira década
do século (CASTEL-BRANCO, 2011; NIÑO; BILLON, 2014).
Em contrapartida, Moçambique entraria no novo século, fragilizado com os efeitos
deletérios causados por dois ciclones tropicais, que deixou mais de 700 vidas perdidas, 100
mil moradias e infraestruturas públicas e privadas destruídas, 800 mil pessoas afetadas e
prejuízo estimado em US$ 600 milhões. Pode-se dizer também que grande parte das
“armadilhas” de desenvolvimento do século passado não foi ultrapassada, designadamente,
elevados níveis de endividamento, que na altura oscilavam em torno de US$17 bilhões
contraídos junto dos credores da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, e a continuada dependência da ajuda externa (CHRISTIE; HANLON, 2001;
USAID, 2005).
Moçambique ingressa no século XXI com baixos indicadores socioeconômicos, nas
posições 169ª e 172ª de Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). Nesse último quesito, Moçambique apresentava-se como um dos países mais pobres
da África e do mundo, com 54% da sua população a viver abaixo da linha de pobreza, com
48% das crianças abaixo de cinco anos a sofrer de subnutrição crônica, taxa de mortalidade
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infantil de 153 mortes por 1000, com 16% de taxas de prevalência do Vírus de
Imunodeficiência Humana (HIV-AIDS), o dobro da média de África Subsaariana. 1.4 milhão
da população estava infetada com HIV e 56% da população ingressou no novo século sem
saber ler e nem escrever. O país possuía altas taxas de assimetrias regionais de
desenvolvimento entre sul-norte e entre zonas urbanas e rurais e a agricultura de subsistência
continuava no novo século a absorver a maioria da força de trabalho (MOSCA, 2005; UNDP,
2009; CUNGUARA; HANLON, 2010; GOVERNO DE MOÇAMBIQUE, 2013). No mesmo
pendor, Moçambique era desafiado no quadro de redirecionamento qualitativo das Metas de
Milênio a reduzir pela metade a proporção dos níveis de pobreza, a atingir a educação
primária universal, a alcançar a igualdade de gênero, a reduzir para metade a taxa de
mortalidade infantil, a combater a malária, o HIV-AIDS e outras doenças, a garantir a
sustentabilidade ambiental e a criar uma parceria global para o desenvolvimento
(FRANCISCO, 2013; LALBAHADUR; OTTO, 2013).
Atento ao paradoxo instituído por um crescimento econômico excludente que pouco se
refletia nas taxas de pobreza, as instituições de Bretton Woods impuseram uma série de
medidas com vista a minimizar a pobreza em Moçambique, segundo as quais só haveria
desembolso de novos créditos, perdão, reescalonamento, ou mesmo cancelamento parcial ou
total da dívida ao país, após a apresentação de um instrumento sério de combate à pobreza que
se inspiraria nos Documentos Estratégicos para a Redução da Pobreza (Poverty Reduction
Strategy Papers‐PRSPs). Surgiu então, o Plano Estratégico de Redução da Pobreza Absoluta
(PARPA), também conhecido de PERP moçambicano, aprovado pelo governo em abril de
2001 e pelo Fundo Monetário Internacional em reunião em Maputo realizada em outubro do
mesmo ano, passando, o PARPA a ser considerado documento oficial do governo
moçambicano no combate à pobreza (MOSCA, 2005; MANNING; MALBROUGH 2012;
FRANCISCO, 2013). Os doadores decidiram igualmente que o apoio a Moçambique passaria
a ser feito diretamente ao Orçamental Geral do Estado no lugar de apoio aos projetos, uma
modalidade pioneira na história de ajuda na África e no mundo, o chamado apoio
programático. No novo contexto, a ênfase da comunidade doadora passou a ser a construção
de instituições governamentais, o reforço da democracia e da boa governança (NIÑO;
BILLON, 2014; ALMEIDA; KRAYCHETE, 2016).
Estas medidas, ainda que criticadas por uns e aplaudidas por outros, sugerem impactos
positivos no declínio das taxas de pobreza para 54% em 2003, contra 69% em 1997, assim
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como na redução da dívida externa do país em 17.6%, passando de US$ 17 bilhões para US$
14 bilhões, inserido nas iniciativas de Perdão da Dívida aos Países Pobres Altamente
Endividados (HIPC, sigla em inglês) e de Alívio da Dívida Multilateral, em 2006. Ademais,
Moçambique passou a se beneficiar de aumento de 40% de apoio ao Orçamento Geral do
Estado, isto é, de US$ 172 milhões em 2003 para US$ 452 milhões em 2008, fundo
proveniente de parceiros para o apoio programático, na altura, constituído por 19 doadores, o
chamado G-19 (CUNGUARA; HANLON, 2010; NIÑO; BILLON, 2014).
Procurando reduzir a dependência excessiva do país frente aos doadores tradicionais,
principalmente nos esquemas de ajuda condicionada aliados à nova ordem internacional que
se desenhava no século XXI, onde crescentemente as velhas e novas potências, as instituições
multilaterais e grupos econômicos globais confluíam em Moçambique, a liderança
moçambicana viu-se forçada a reconfigurar a agenda da sua política externa, expressa
formalmente nos dois White Papers publicados na Resolução número 32/2010. A nova
abordagem reforça as diretrizes da política externa postuladas na Constituição da República
de 1990 e de 2003, cujos fundamentos são a defesa da soberania, a promoção da democracia,
dos direitos humanos, do Estado de direito e do desenvolvimento socioeconômico, a
manutenção de laços especiais de amizade, o estabelecimento de novas amizades baseadas no
respeito mútuo, a solidariedade, a contribuição para o esforço global em prol da paz e da
segurança, solução negociada dos conflitos, como método ótimo e barato e o uso da força
apenas em casos de autodefesa (GOVERNO DE MOÇAMBIQUE, 2010; MONIÉ, 2020).
Embora baseada em algumas linhas de continuidade, sobretudo nos princípios de
diversificação de parcerias e solidariedade, no novo contexto a política externa de
Moçambique procura adensar uma estratégia virada ao desenvolvimento, mantendo relações
política e econômica com base no princípio de reciprocidade e de benefícios mútuos, tanto
com os seus vizinhos imediatos da África Austral, congêneres africanos, classificados como
prioritários, como com os países asiáticos, da Oceania, doadores ocidentais (União Europeia e
Estada Unidos da América), potências emergentes, as instituições multilaterais e regionais de
cooperação (GOVERNO DE MOÇAMBIQUE, 2010; HAFFNER; MAMPAVA, 2010).
Na hierarquia da sua política externa, Moçambique prioriza a sua agenda de
cooperação aos países africanos e aos países emergentes. Isto pode ser observado no número
de missões diplomáticas moçambicanas realizadas no continente, no cumprimento dos
compromissos assumidos dentro da União Africana e dentro da Comunidade de
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Desenvolvimento dos Países da África Austral (SADC), como a solução pacífica dos
conflitos, a promoção de desenvolvimento econômico sustentável, paz, estabilidade e
democracia conforme preconiza a estratégia adotada em 2001 na cimeira de Lusaka e
incorporada na Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD), instituída em
2003. A esse respeito, 11 das 35 missões diplomáticas moçambicanas que existiam na
primeira década de 2000 se encontravam sediadas em África, notadamente em Angola, África
do Sul, Essuatíni, Botsuana, Egito, Etiópia, Quênia, Malaui, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue
(CAWTHRA, 2010; MASSANGAIE, 2018).
Ao nível da SADC, bloco no qual integra como membro fundador e de pleno direito,
Moçambique passou a ter uma presença ativa, tanto nos arranjos políticos institucionais
através da gestão dos órgãos do bloco, como na resolução de conflitos, na participação das
negociações dos acordos e protocolos, no cumprimento dos acordos comerciais multilaterais,
regionais e bilaterais na participação em iniciativas microrregionais de desenvolvimento
(CHICHAVA, 2011; ALBUQUERQUE; WIKLUND, 2015). Dotado de uma localização
geoestratégica de quase dois mil quilômetros de extensão de costa banhada pelo Oceano
Índico e com inúmeros portos, Moçambique torna-se um ponto de interseção dos países na
região da África Austral. Realiza o trânsito de exportações e importações de bens e serviços
de vários países vizinhos localizados no hinterland, tais como: o reino de Essuatíni, Botsuana,
Lesoto, Malaui, Zâmbia e Zimbábue, incluindo a região de Gauteng, na África do Sul. Não
obstante este último país possuir portos importantes (Porto de Cape Town, Durban, Elizabeth,
Richards Bay, Sardinhas Bay), prefere utilizar as infraestruturas portuárias, rodoviárias e
ferrovias moçambicanas por causa de baixo custo de transporte (LALBAHADUR; OTTO,
2013; ARMAS, 2014).
Para além de portos, Moçambique compartilha seus Corredores de Desenvolvimento
com os vizinhos, inserido no quadro da Iniciativa de Desenvolvimento Espacial, como os
Corredores de Desenvolvimento de Maputo, Beira, Nacala e Mtwara. O corredor de
desenvolvimento de Maputo no sul do país engloba, além do porto de Maputo, três ferrovias:
a linha do Limpopo conectando o Zimbábue, a linha de Ressano Garcia que liga à África do
Sul e a linha de Goba que vai até ao Reino de Essuatíni. Este corredor inclui também duas
redes rodoviárias que ligam Maputo a Ressano Garcia e a Namaacha. O Corredor de
Desenvolvimento da Beira situado no centro de Moçambique envolve duas ferrovias que
ligam Machipanda no Zimbábue ao Porto da Beira e um oleoduto liga o porto da Beira e o
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Zimbábue. A linha de Sena liga a Beira às minas carboníferas de Moatize, em Tete e Malaui.
O Corredor de Desenvolvimento de Nacala, na província de Nampula no noroeste de
Moçambique liga a Zâmbia e a província de Tete, no oeste de Moçambique, ao porto de
Nacala via Malaui. O Corredor de Mtwara, por sua vez, liga Tanzânia e Moçambique através
do norte e centro do Malaui, e do leste e norte da Zâmbia. Estes últimos corredores de
desenvolvimento tornaram-se redes vitais para o transporte de recursos moçambicanos para
portos em Nacala e Beira com a descoberta de grandes depósitos de carvão.
Moçambique é igualmente parte de duas iniciativas microrregionais: o Triângulo de
Crescimento e o Parque transfronteiriço de Limpopo. O Triângulo de Crescimento é uma
iniciativa microrregional bottom-up, na região de convergência etno-linguística e cultural
(Nyanjas) que abrange as províncias orientais da Zâmbia e norte do Malaui e a província
central moçambicana de Tete. Surge em 2000 com a assinatura de memorando de
entendimento dos três líderes dos países abrangidos, cujo propósito é a promoção do
desenvolvimento da região nas suas mais variadas formas, através da melhoria da
infraestrutura e criação de empregos. A segunda iniciativa está relacionada com a gestão e
conservação do Parque transfronteiriço de Limpopo que integra Moçambique, Zimbábue e
África do Sul. Formalizada por meio de assinatura do tratado internacional entre os
presidentes da África do Sul, Moçambique e Zimbábue em 2002, o acordo ilustra o elevado
nível de compromisso político e apoio ao estabelecimento do Parque Transfronteiriço do
Grande Limpopo (GINKEL; COURT; LANGENHOVE, 2003; TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACT, 2005).
O país joga igualmente um papel chave na promoção da economia da SADC. A usina
hidroelétrica de Cahora-Bassa, localizada na província de Tete, uma das maiores usinas
hidrelétricas da África, traz para Moçambique vantagens comparativas no setor de energia
elétrica sobre os demais países. Se junta a esse empreendimento, o gasoduto que liga os
distritos de Panda e Temane, na província de Inhambane, à região de Secunda, na África do
Sul, instalado em 2004 pela companhia South African Synthetic Oil limited (SASOL), através
de um investimento de US$ 1,2 bilhão (CHICHAVA, 2011; ARMAS, 2014).
Ainda na região do seu entorno, o país integra a Zona de Livre Comércio SADC
estabelecida em 2008. Não obstante ser parte, as exportações de Moçambique para os outros
países membros da SADC são fracas e deficitárias, oscilando em torno de 21% do total das
exportações, incluindo megaprojetos. A semelhança do que sucedem com exportações, as
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importações da região compõem apenas 3% das importações totais moçambicanas. A pauta
das importações de Moçambique é majoritariamente constituída por bens alimentícios,
medicamentos,

maquinaria,

combustíveis

e

energéticos

(SOUTHERN

AFRICAN

REGIONAL NETWORK, 2004; HAFFNER; MAMPAVA, 2010).
Ao nível bilateral, a África do Sul, por causa da sua robustez econômica, vizinhança e
posição dominante na SADC, constitui o principal parceiro de Moçambique dentro dos países
emergentes. Na arena política e diplomática, os dois países são partes de mais de 68
memorandos de entendimento que cobrem áreas de transportes recursos, desenvolvimento,
trocas diplomáticas, turismo e defesa, além de terem estabelecido em 2011 a Comissão
Binacional (BNC). Esta se configura numa plataforma diplomática onde os dois países
discutem, avaliam e supervisionam o prosseguimento das ações bilaterais acordadas ao mais
alto nível. Na componente econômica, a África do Sul se posicionou entre os três principais
parceiros comerciais e na pauta dos investimentos internacionais de Moçambique. No sentido
contrário, Moçambique é o terceiro parceiro comercial da África do Sul (PHIRI, 2012;
HOFMANN, 2015).
O Corredor de Maputo, como foi discutido anteriormente, é um dos polos de atração
de desenvolvimento econômico e de transporte de bens e serviços das duas partes. Estes
incluem o desenvolvimento da autoestrada que liga Gauteng a Mpumalanga na África do Sul
e Ressano Garcia em Moçambique (uma concessão portuária de 15 anos em Maputo com um
investimento equivalente a US$ 70 milhões), o parque industrial Mozambique Aluminium
(MOZAL), o investimento da SASOL num gasoduto com uma extensão de 865 km que liga
Moçambique e a África do Sul, a central termoelétrica de ciclo combinado alimentado a gás
natural, envolvendo a SASOL e a EDM. Estes dois investimentos por si só totalizam US$ 1,1
bilhão (CHICHAVA, 2011). Nas indústrias retalhistas e de serviços, a África do Sul também
ostenta uma forte presença no mercado moçambicano: a operadora de telefonia móvel,
Vodacom (2003), a segunda maior do país, o First National Bank, a cadeia de supermercados
Pick and Pay, a loja Game, o retalhista de vestuário Mr Price e o grupo hoteleiro Southern
Sun. As pequenas e médias empresas sul-africanas também dominam na indústria do turismo.
Existem alguns exemplos de investimentos moçambicanos em pequena escala, como é o caso
da fábrica de caju na província sul africana de Mpumalanga (CHICHAVA, 2011;
LALBAHADUR; OTTO, 2013, 2013).
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Em suma, ainda que fragilizado em consequências da guerra civil, das reformas
econômicas neoliberais e das intempéries naturais, fatores que, em seu conjunto, contribuíram
para o baixo perfil socioeconômico, Moçambique entra no século XXI como um dos países de
economia emergente na África. A lealdade na execução das medidas neoliberais prescritas
pelo FMI e Banco Mundial e a paz alcançada via negocial que pôs fim ao conflito civil que
durava há dezesseis anos, tornaram Moçambique, um dos “países queridinhos” dos doadores,
passando a se beneficiar de maior fluxo de ajuda externa financeira, de perdão e concessão de
novos créditos. Na mesma ocasião e, reconhecendo a ajuda externa como sendo não eterna e,
com vista a reduzir a dependência externa frente aos doadores e, maximizar as oportunidades
criadas com o fim hostilidades bipolaridade do sistema internacional, as autoridades
moçambicanas decidiram implantar uma agenda de cooperação para o desenvolvimento
pautada na diversificação de parcerias, tanto ao nível bilateral, com os doadores tradicionais
(Estados Unidos, Rússia, Japão, países europeus) e com os países do Sul global (africanos,
asiáticos, e latino americanos) como ao nível multilateral, com diversas instituições
internacionais.
Ao nível da África, Moçambique passou a buscar uma densa cooperação politicadiplomática e econômica com vários países do continente. Além de ser parte dos tratados
bilaterais, o país é membro de pleno direto da União Africana, da SADC e faz parte do
triangulo de desenvolvimento regional onde também estão Malaui e Zâmbia; do Parque
transfronteiriço de Limpopo. Dada a sua localização geográfica, dotado de portos, ferrovias,
rodovias e corredores de desenvolvimentos o país joga um papel estratégico, que faci litam o
transito de bens e mercadorias dos países vizinhos. Dentro dos países emergentes,
Moçambique constitui fornecedor global de matérias-primas e um parceiro importante dos
países emergentes. como assevera Hofmann (2015) a África do Sul, vizinha de Moçambique,
o Brasil, estreitamente ligado ao país por laços culturais e linguísticos, a China como
superpotência económica, a Índia e, em medida crescente, também a Rússia, todos os BRICS
estão economicamente passaram a mostrar a sua presença em Moçambique, que, à procura de
novos parceiros. É nesse cenário que Brasil e China também intensificariam as suas relações
políticas e econômicas com Moçambique. Essas novas parcerias, juntamente com a realização
de parcerias público-privadas, permitiriam ao governo moçambicano enfraquecer a influência
da cooperação tradicional por meio da criação de fontes alternativas de financiamento da
despesa pública e a promoção de novos investimentos e infraestruturas. Nesse intento, a
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cooperação chinesa e brasileira passou a ganhar particular atenção na agenda da política
externa moçambicana, uma ação que se deveu em grande parte da abertura daqueles países e
das suas predisposições em cooperar com Moçambique. Os capítulos seguintes deste trabalho
se dedicarão a apresentar e analisar as relações entre China, Brasil e Moçambique,
especialmente na área de cooperação internacional ao desenvolvimento.
1.3. A ascensão e inserção brasileira no cenário internacional
Após um longo ciclo dos governos militares que deixou como legado, a recessão
econômica, redução das taxas de investimentos, desemprego e exclusão social, Brasil passou
na década de 1990 por um processo de consolidação democrática e reformas neoliberais,
caracterizadas por eliminação de “Estado-empresário”, abertura comercial e financeira,
câmbio flexível, realização de expressivos superávits nas contas públicas, privatizações,
desnacionalização do parque industrial, proteção de capital e os investimentos estrangeiros,
fortalecimento das instituições do Estado e adoção de uma política externa voltada no
desenvolvimento econômico. Estas medidas faziam parte do Plano Real (SARAIVA, 2007;
PECEQUILO, 2008; IPEA, 2010).
Decorrente dessas mudanças e respaldando-se na estabilidade política democrática
interna, no boom de commodities no mercado internacional e nos elevados índices de
crescimento global, o Brasil ingressa no ano 2000 com altos índices de crescimento
econômico e melhorias significativas na redução de taxa de desigualdade social (IPEA, 2010;
MOSCARDO; ALEGRIA, 2009). Não obstante as condições internas e internacionais
favoráveis no início do século, o Brasil sob gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC)
pautou por uma inserção internacional lenta e gradual, mantendo para o efeito, as diretrizes
tradicionais da sua política externa que se guiavam pelo pacifismo, o respeito ao direito
internacional, a defesa dos princípios de autodeterminação, não intervenção e o pragmatismo
como instrumento necessário e eficaz à defesa dos interesses do país e autonomia pela
integração (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003; LIMA, 2005; LIMA; CASTELAN,
2012).
Hábil na sua diplomacia, o país procurou atuar em diferentes tabuleiros, com
diferentes parcerias e em diferentes fóruns de modo a ter maior espaço de manobra para
projetar a sua credibilidade e autonomia nacional, privilegiando laços bilaterais amistosos
com as grandes potências, tais como, os Estados Unidos e países europeus, tendo em conta a
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sua preponderância no sistema internacional. Por outro lado, FHC buscou o reconhecimento
internacional por meio do respeito às normas do direito internacional e seguindo as
recomendações emitidas pelas Nações Unidas (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003).
Presente nos seus princípios, Brasil procurou, ainda que de forma não insistente, candidatar o
país a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e
propor a alteração das regras de comércio na Organização Mundial do Comércio (LIMA;
CASTELAN, 2012; MILANI, 2014; SANTOS; CERQUEIRA, 20015; SALES, 2019).
Buscando jogar em diferentes tabuleiros, com intuito de promover o desenvolvimento
do país, FHC procurou também estreitar as suas relações com China, Rússia, Japão, Portugal,
África do Sul, países tidos como estratégicos. A China passou a ser no século XXI um dos
parceiros estratégicos de cooperação dentro da política externa, dado o seu potencial mercado
e tecnologia. Para além do aumento dos fluxos de investimentos e intercâmbio comercial
entre os dois países, fato que posicionou China no vigésimo lugar na lista dos parceiros
comerciais do Brasil, registra-se o fortalecimento das relações políticas entre os dois países. A
visita do presidente chinês Jian Zemin ao Brasil em 2002 em resposta da ida do presidente
Cardoso à China em 2000, o apoio do Brasil na solução da crise que havia se instalado entre
Pequim e Washington, por este último ter violado o espaço aéreo chinês, e o apoio do Brasil à
candidatura da China para ingressar na OMC em 2001 revelam o reforço das relações entre o
Brasil e China nesse período (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003)
Rússia assumiu igualmente, um papel de destaque no panorama das relações com o
Brasil, mas não na mesma proporção do perfil da China. Poucas foram as ações desenvolvidas
ao longo dos primeiros anos do século XXI, no governo FHC, exceto a visita ao Moscou em
2002 e os intercâmbios comerciais, com Brasil exportar para Moscou commodites
alimentares. Japão foi um dos maiores parceiros com grande mercado para o Brasil. A
cooperação com Japão nesse período focou-se em projetos de meio ambiente, no
desenvolvimento de combustível ecologicamente limpo, na área sucro-alcooeira, para o setor
automobilístico, na cooperação dirigida à área social e de infraestrutura, como saneamento
básico, além de alocação de recursos, em alguns casos, a fundo perdido para hospitais, escolas
e viabilização de projetos municipais (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003).
Em relação a Cuba, o governo FHC assumiu crítica constante da posição norteamericana de embargo econômico, apoiando a reinserção cubana na comunidade hemisférica
ao mesmo tempo que procurou incentivar Cuba a respeitar os direitos humanos e
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democráticos. Portugal registrou no segundo mandato de FHC um baixo perfil da
representação diplomática para o Brasil, o que também refletiu no nível de investimento
direto português no Brasil, salvo no contexto das relações dentro da CPLP, no qual também
retomada as relações com os países africanos de matriz portuguesa (VIGEVANI; OLIVEIRA;
CINTRA, 2003).
As relações do Brasil com América Latina, não restrita ao âmbito do Mercado Comum
do Sul (MERCOSUL), ganharam prioridade nessa época como estratégia de autonomia pela
integração, não apenas com ações realizáveis no curto prazo, mas também como uma
plataforma a partir da qual se reforçaria a articulação com outros centros da economia
internacional. A prioridade dada à América do Sul se refletiria nas visitas presidenciais
efetuadas por FHC à região e no seu protagonismo junto da integração regional (SILVA,
AMORIM; GUIMARÂOES; 2009; VISENTINI, 2013). Como aponta Ferreira (2016), do
total das 104 viagens realizadas pelo FHC em oito anos do seu mandato, 46 foram para
América do Sul das quais 8 em 2000, 8 em 2001 e 3 em 2002. Além disso, em 2000, Brasil
acolheu a I Reunião de Cúpula dos Países Sul-Americanos.
Todavia, diferentemente de outras regiões, a África não mereceu a mesma atenção
dentro da política externa brasileira no governo FHC. A prioridade das relações com o
continente africano foi dada de forma seletiva, apenas a alguns países: África do Sul e
Nigéria, por causa dos recursos que dispunham e do tamanho de seus mercados, e os Estados
africanos de expressão portuguesa, dada afinidade cultural e linguística. Deste modo, e sob
justificativa das restrições orçamentárias e da crise da dívida externa que afetava ambos os
lados do Atlântico, foram encerradas as missões diplomáticas em Adis Abeba (Etiópia), Dar
es Salam (Tanzânia), Iaundê (Camarões), Kinshasa (República Democrática do Congo), Lomé
(Togo) e Lusaca (Zâmbia) e seu pessoal transferido para Europa e América do Sul. Ao nível
interno dentro do Itamaraty, as divisões da África e do Oriente Médio, criadas durante os
governos militares, foram agregadas em uma única divisão que passou se chamar de Divisão
de África e Oriente Médio (RIBEIRO, 2007; RIBEIRO, 2010; LIMA; CASTELAN, 2012;
VISENTINI, 2016).
O pouco interesse pela África se refletiu no número de viagens presidenciais feitas do
Brasil para o continente. Além da visita realizada em 1996 para Angola e África do Sul, que
serviu de início para as negociações entre o país africano e o MERCOSUL, bem como para a
criação de uma área de livre comércio estabelecida por ambos, FHC visitou Moçambique, em
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2000, durante a realização da III Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP e a
África do Sul, em 2002, quando da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de
Johanesburgo (RIBEIRO, 2007; FERREIRA, 2016). Este panorama político da época relegou
à África apenas aos investimentos de prospecção petróleo na Nigéria e Angola, com
participação da Petrobrás, e no setor de construção civil. (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA,
2003; RIBEIRO, 2010).
Não obstante esse recuo, há registros de alguns avanços do Brasil em direção à África,
quais sejam: a renegociação de dívidas, que culminaram com a remissão das dívidas de Costa
do Marfim, Moçambique, Mauritânia, Zâmbia, Gana, Gabão, Tanzânia e Cabo Verde, a
participação do Brasil na missão de paz em Angola, em 1995 (UNAVEM III), na GuinéBissau (UNOGBIS) em 1999, a participação ativa do Brasil na criação da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 1996 e do Instituto Internacional de Língua
Portuguesa, com sede na Praia, Cabo Verde, em 2002. Houve aumento ligeiro dos fluxos
comerciais, passando o número das exportações de US$ 1,6 bilhão em 1995 para US$ 2,363
bilhões em 2002. As importações saltaram de US$ 1,2 bilhão em 1995 para US$ 2,7 bilhões
em 2002 (RIBEIRO, 2007; ALMEIDA, 2019).
Foi com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em janeiro de 2003 que a
política externa brasileira começa a caminhar no que se convencionou chamar de autonomia
pela diversificação, cujos ditames se consubstanciavam no incremento das ações política e
diplomática, quer dentro quer fora da jurisdição latino-americana, no reforço do seu poder de
barganha dentro da região para buscar o aumento das relações comerciais e financeiras com
outras regiões do mundo por meio de internacionalização econômica, seja por meio das
empresas nacionais, seja por meio da competitividade das commodities agrícolas e minerais
no mercado global, atingindo os mais variados tabuleiros de xadrez mundial (IPEA, 2010;
LIMA, 2008; SALES, 2019). Em consonância, há um adensamento das relações de
cooperação Sul-Sul, sob retórica na diplomacia solidária, onde o Brasil colocaria à disposição
aos demais países em desenvolvimento, principalmente da América Latina e da África, as
suas experiências públicas bem-sucedidas, tecnologias sociais e boas práticas por meio de
mecanismos bilaterais e multilaterais. Na ocasião, foram introduzidas reuniões de cúpulas bi
regionais entre América do Sul com os Países Árabes e com a África e o Brasil. Há uma
maior participação do Brasil em missões de paz e segurança em regiões com os quais o Brasil
mantém vínculos políticos e culturais bem como, em fóruns internacionais, arenas de
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negociação global, em áreas tais com comércio, finanças, agricultura, mudança climática e
segurança internacional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; CERVO, 2010). Na mesma
direção, o lugar do Brasil passou a não ser só a América do Sul, mas o mundo (CERVO,
2010).
No panorama multilateral, Brasil reitera a sua agenda de acesso a uma cadeira
permanente no CSNU. A revitalização da Assembleia Geral e do ECOSOC (United Nations
Economic and Social Council) de modo a tornar as Nações Unidas um espaço mais
democrático e eficiente, onde as decisões sobre o mundo não fossem tomadas apenas por
países desenvolvidos, ganha nova expressão na inserção internacional do Brasil no governo
Lula. Para fazer frente a esse desafio, são adotadas como estratégias de barganha a formação
de coalizões de geometrias múltiplas, tanto com os países do Norte, para a busca de
tecnologia, mercado, investimentos e eco na sua demanda por um assento no CSNU, quanto
com os do Sul, parceiros com os quais compartilham a mesma identidade histórica como
países em desenvolvimento, na sua exigência de democratização das instituições multilaterais,
com destaque para o Conselho de Segurança da ONU e Organização Mundial do Comércio
(CERVO, 2009; CERVO, 2010).
Para o Brasil, a legitimidade do Conselho de Segurança depende da ampliação de sua
representatividade política, de forma a adequar a estrutura decisória do órgão às realidades
políticas do atual sistema internacional. Diante desse pressuposto, Brasil articularia com
Alemanha, França e Japão, países do “eixo Norte” que também reivindicavam a reforma da
CSNU, a coligação que foi conhecida por Grupo 4 (G-4), tendo juntos lançado em 2009 a
iniciativa “Aliança pela Mudança”. No referido projeto, o G-4 propunha o aumento dos
membros permanentes do CSNU: os atuais cinco mais seis, mediante a representação
geográfica, e dos atuais 15 para 25 membros não permanentes. Refira-se que esta aliança
estratégica resultaria da impossibilidade de obter apoio interno dentro da região sul-americana
para a sua candidatura a uma cadeira no CSNU, uma vez que Argentina e México defendiam
a manutenção dos cinco assentos dos membros permanentes e ampliação dos não
permanentes. Ainda sobre a questão da reforma do CSNU, Brasil aproximou-se da China,
Índia e África do Sul, países que também mostravam simpatia e interesse no tema. Nesse
contexto, África do Sul e Índia também reivindicam cadeira permanente no CSNU (LIMA,
2005; PECEQUILO; CARMO, 2017).
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Buscando o “eixo sul” como estratégico na sua política externa, Brasil aprofundou os
laços com a Índia, China, Rússia e África do Sul, cujos desdobramentos deram origem ao
IBAS, BRICS e BASIC. Fundado em junho de 2003, o bloco IBAS, formado por Índia, Brasil
e África do Sul, busca promover as relações políticas e econômicas, empreendendo ações
tendentes na cooperação no âmbito multilateral nas questões de paz e segurança,
desenvolvimento econômico e social, apostando no alívio à fome e pobreza, quer à nível dos
blocos, quer fora do grupo, com outros países em desenvolvimento. A coalizão BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi formalizado em junho de 2006. Com a
entrada no palco internacional dos BRICS, a agenda de CID ganha novo ímpetos nos debates,
criando e fortalecendo redes de intercâmbio Sul-Sul, sobretudo aquelas voltadas para a
realização de investimentos diretos nas economias nos PED, notadamente nos países
africanos. Além disso, nas relações entre as potências emergentes, surgiu o BASIC, que
envolve Brasil, África do Sul, Índia e China, coalizão instituída em 2009, que foi fundamental
na discussão dos temas sobre mudanças climáticas (O'NEIL, 2001; HERZ; LAGE, 2011;
FONSECA JÚNIOR, 2012; SANTOS; CERQUEIRA, 2015).
Lula procurou igualmente firmar alianças estratégicas mais poderosas, envolvendo
países emergentes e a nações em desenvolvimento (NED), que deu origem no Grupo 20 (G20). Esta coalizão, que apesar das suas diferenças econômicas, sociais e políticas internas, foi
a força motriz por uma causa comum durante as negociações da Organização Mundial do
Comércio (OMC) para reduzir o caráter excepcional e discriminatório do tratamento dos
produtos agrícolas na OMC no âmbito das Rodadas de Doha, bem como na resolução das
controvérsias entre Brasil e os Estados Unidos sobre patentes para a produção dos
antirretrovirais que resultou de uma decisão do governo brasileiro que visava evitar e debilitar
a capacidade impositiva dos países ocidentais (SILVA, AMORIM; GUIMARÃES, 2003;
LIMA, 2005; LIMA; CASTELAN, 2012).
No quadro de universalização e diversificação das parcerias, Lula procurou adensar as
suas relações de cooperação com as regiões da América do Sul, Ásia e África, quer usando os
mecanismos tradicionais de relações político-diplomáticas e econômicas bilaterais, no sentido
Estado a Estado e cúpulas dentro da região, quer por meio de novas modalidades, refletidas na
realização de reuniões de cúpulas entre regiões que, no âmbito da cooperação Sul -Sul,
constitui uma inovação pioneira dos governos petistas (SARAIVA, 2010; PEREIRA;
COSTA; ARAÚJO 2012).
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A região sul-americana passou nesses primeiros anos do século XXI a ser considerada
como espaço prioritário dentro da política externa brasileira para a inserção internacional do
país, não só por ser uma região contígua com a qual o Brasil compartilha o espaço geográfico
e herança histórica, mas como região estratégica para buscar coalizão e eco em torno das suas
demandas nos regimes internacionais (SARAIVA 2012; BURGES, 2012; LIMA; MILANI,
2016). Neste viés, Lula defendia que a integração regional era um dos pressupostos cruciais
para o aumento da capacidade negocial do país com outros membros da organização e na
defesa dos interesses comum nos fóruns internacionais (SILVA, AMORIM; GUIMARÃES
2003; PECEQUILO; CARMO, 2017). Lula empreendeu medidas para a revitalização dos
mecanismos já existentes como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), estabelecido em
março de 1991 e Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da Sul Americana
(IIRSA), aumentando os investimentos nos projetos de integração sob financiamento Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Registre-se, por exemplo, a atuação da Petrobrás na
Argentina, Venezuela e Bolívia, Gerdau em Siderurgia na Argentina, Colômbia, Chile, Peru e
Venezuela, a Vale do Rio Doce (CVRD) no Peru, as construtoras Odebrecht no Equador,
Peru, Venezuela e Bolívia, Camargo Correa na Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Colômbia
e Bolívia, Votorantim no Peru, Colômbia e Bolívia e da Weg no setor eletromecânico da
Argentina, Venezuela e Colômbia (LEITE, 2011; LIMA; MILANI, 2016).
Em adição, o Brasil passou a oferecer aos seus vizinhos o perdão de dívidas e a
conceder facilidades de comércio como forma de equilibrar a balança que pendia a seu favor.
Para minimizar o problema, o governo brasileiro estabeleceu em 2003 o Programa de
Substituição Competitiva de Importações. Na proposta do Brasil, foi assinado o acordo sobre
livre-comércio na região sul-americana, conhecida por Comunidade Sul-Americana de
Nações (CASA). Para além do MERCOSUL, Brasil procurou reforçar os laços econômicos
através do Sistema de Integração Centro-Americano (SICA) e comunidade do Caribe
(CARICOM) (BARBOSA, 2008; LEITE, 2011). Como resultado, são expressivos os ganhos
comerciais obtidos por Brasil na sua balança do comércio com todos os países da região,
exceto com a Bolívia, que saíram de US$ 3,3 bilhões em 2002 para cerca de US$ 14 bilhões
em 2006 e para US$ 15,6 bilhões em 2009 (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; IPEA, 2010;
LEITE, 2011).
Para reforçar as estruturas intrarregionais e ajudar nas negociações extrarregionais, o
protagonismo do Brasil resultaria na criação de novas instituições, a Comunidade Sul-
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Americana de Nações (CASA), a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Este reforço das
instituições tinha em vista buscar a integração não só por meio da complementaridade
produtiva e da construção de cadeias regionais de valor, mas a partir das quais seus dirigentes
identificariam aspirações sociais, mediante os padrões culturais e afinidades ideológicas da
região. Se junta à UNASUL, a criação do Conselho de Defesa da América do Sul (CDS)
(BARBOSA, 2008; PECEQUILO; CARMO, 2017; SOBRINHO; FILHO, 2018).
A cooperação técnica foi outra dimensão da ação brasileira na sua inserção
internacional. Nesta componente, o Brasil atuou nas áreas de educação, agricultura, pecuária,
tecnologia, saúde, meio ambiente, defesa e segurança, cultura, finanças, indústria e comércio,
energia e abastecimento, seguridade social, telecomunicações, esportes, desenvolvimento
urbano, trabalho e emprego multissetorial e turismo. A distribuição de investimentos, em
termos percentuais, apresenta: setor de educação (38%), tecnologia (24%), saúde (12%),
segurança e defesa (8%), meio ambiente (5%), proteção e inclusão social (3%) e agricultura,
pecuária e abastecimento (2%). Em termos de distribuição por países beneficiários, destacase, tecnologia e educação na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Uruguai. Já na Bolívia,
no Equador, na Guiana, no Paraguai, no Peru e no Suriname, sobressaíram-se segurança e
defesa (LEITE, 2011).
A cooperação brasileira para o desenvolvimento em saúde foi maior na Bolívia, no
Paraguai, no Peru, no Suriname e no Uruguai, enquanto em agricultura, pecuária e
abastecimento, esta cooperação se destacou com Bolívia, Guiana e Suriname. Destacou-se a
educação na Costa Rica, em Cuba, na Guatemala, nas Honduras, na Jamaica, na Nicarágua e
no Panamá. Gastos com segurança e defesa tiveram relevo em El Salvador, na Guatemala, no
Haiti e na República Dominicana. Em energia, evidenciam-se Costa Rica, Haiti e Nicarágua.
Na cooperação com a América do Sul, houve, na América Central e no Caribe, proeminência
de agricultura, pecuária e abastecimento e energia (LEITE, 2011).
Uma das importantes iniciativas da cooperação brasileira com os países membros da
UNASUL foi a criação do Conselho de Saúde Sul-Americano, órgão da UNASUL formado
pelos ministros de Saúde dos 12 Estados da Comunidade com o objetivo de consolidar a
América do Sul como um espaço de integração em saúde, contribuindo para o objetivo de se
alcançar saúde e desenvolvimento para todos.
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O protagonismo brasileiro na região permitiu que, desde 2004, o Brasil assumisse o
lugar de membro observador da Comunidade do Caribe (CARICOM) e, em 2010, acolhesse a
primeira cúpula Brasil-CARICOM, que resultou na assinatura de vários acordos de
cooperação técnica (SANTOS; CERQUEIRA, 2015; LIMA; MILANI, 2016).
No mesmo pendor da universalização e diversificação das parcerias, Brasil
intensificou os seus laços de cooperação com o Oriente Médio e com Ásia. Este reforço das
parcerias pode ser testemunhado pelas visitas efetuadas por Lula à Síria, Líbano, Emirados
Árabes Unidos, Egito e Líbia em 2003. Em fevereiro de 2005, Celso Amorim voltaria a fazer
a outra grande viagem pelo Oriente Médio, tendo na altura, participado na XVII Cimeira da
Liga dos Estados Árabes, realizada em Marrocos, e copresidido a reunião preparatória da
Cimeira América do Sul-Países Árabes. Na sequência, Brasil instalou a sua Embaixada em
Doha, o Consulado em Beirute e o Escritório de Representação em Cisjordânia junto à
Autoridade Nacional Palestina (ANP). Este gesto diplomático viria a ser retribuído às visitas
do Príncipe da Jordânia e do Chanceler e Presidente da Argélia. O êxito destas relações fez
com que o Brasil fosse o primeiro observador latino-americano da Liga dos Estados Árabes
(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; LEITE, 2011).
No campo das relações econômicas, Brasil instalou seus escritórios comerciais nos
Emirados Árabes Unidos e enviou uma missão empresarial à Líbia e Arábia Saudita. As
exportações para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, saltaram de US$ 558 milhões
em e US$ 652 milhões em 2003, respectivamente, para US$ 1,485 para US$ 1,044 bilhão em
2010. Em relação à Líbia, as vendas multiplicaram de US$ 29 milhões para US$ 203 milhões
(LEITE, 2011, SILVA; PILLA, 2012).
Brasil adotou reuniões de cúpulas bi regionais como estratégia para o aprofundamento
do diálogo inter-regional, para ganhar prestígio e poder no cenário internacional e para servir
de contrapeso nos fóruns multilaterais frente aos países do norte. Na esfera econômica as
cúpulas bi-regionais constituem espaços para a exploração de oportunidades para o acesso a
nova mercados, investimentos e de cooperação Sul-Sul. A África também foi percebida neste
período como parte crucial da diplomacia brasileira na sua agenda de diversificação de
parcerias e de procura de eco na sua luta pela reforma das principais agências internacionais
da ONU. Diante de tal cenário, as investidas, os discursos presidenciais pró-África e os
intercâmbios de altos dignitários dos dois lados intensificaram-se, o que sugere o novo
impulso de cooperação Sul-Sul entre Brasil e África. Por onze vezes, Lula visitou quase 30
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países e instalou e reativou embaixadas na Etiópia, Sudão, Benin, Tanzânia, Camarões, Togo,
Guiné Equatorial, São Tomé, Guiné Conacri, Botsuana, Zâmbia e um Consulado Geral na
Nigéria, passando a África acolher 34 missões diplomáticas brasileiras, fechadas no governo
FHC. Do lado oposto, Sudão, Namíbia, e Zimbábue estabeleceram suas Embaixadas em
Brasília (LEITE, 2011; KRAYCHETE, 2019).
Para além das relações bilaterais com diferentes Estados africanos, o Brasil assumiu-se
como uma ponte das relações entre África e países da América do Sul e buscou igualmente
iniciar as suas relações com organizações regionais, como é o caso da Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC), da Comunidade Econômica dos Estados da
África Ocidental (CEDEAO), da União Aduaneira da África Austral (SACU) e mantém suas
relações com a União Africana (UA) e a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África
(NEPAD). Portanto, África era vista para o Brasil como uma região de oportunidades em
defesa de interesses das duas partes, onde procura contribuir o desenvolvimento combate à
pobreza e às epidemias. Busca Também mercado e alianças nas suas demandas para a
democratização das instituições internacionais (VISENTINI; PEREIRA, 2008; RIBEIRO,
2009).
Na área de cooperação para o desenvolvimento Sul-Sul, a África foi a região que teve
maior porção dos projetos de cooperação do Brasil com 57% do total. Dada a semelhança
cultural e linguística, 74% dos projetos de cooperação técnica brasileira foram para os países
lusófonos (PALOP). Note-se que, no final da primeira década do século XXI, Brasil
apresentou o programa de cooperação com a União Africana, denominado “Programa Mais
Alimentos África”, cujo objetivo era conceder linhas de crédito destinado especi ficamente à
compra de equipamentos agrícolas do Brasil para agricultura familiar em África (LEITE,
2011). Foi com base nesse quadro de oportunidades e, com objetivo de reforçar as relações bi
regionais que, sob proposta do presidente Olusegun Obasanjo em visita ao Brasil em 2005,
que a 30 de novembro de 2006 viria a ser realizada na Nigéria a I reunião da cúpula América
do Sul-África (ASA). No encontro que reuniu chefes de Estado e de governos das duas
regiões foram discutidos assuntos relacionados com comércio, investimento, turismo,
agricultura e meio-ambiente, saúde, educação e cultura. Para o Brasil, esta cúpula trouxe
mudanças substanciais na intensificação das relações bi regionais dentro do quadro de
cooperação Sul-Sul. Assim, a declaração de Abuja ressalta a necessidade de democratizar o
Conselho de Segurança das Nações Unidas e convida a OMC a ser uma organização
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universal, ajustando-se às demandas do Brasil em fóruns internacionais. A par das ações
políticas e diplomáticas, no âmbito econômico, as exportações brasileiras para África
triplicaram, de US$ 2,363 bilhões em 2002 para US$ 7,455 bilhões em 2006 e para US$ 20
bilhões em 2010 (ESTADÃO, 2012; CHICHAVA, 2017).
A participação em operações de paz também constituiu uma faceta da inserção
brasileira no século XXI como forma de se tornar ainda mais visível internacionalmente como
país médio. Diante dessa percepção, Brasil passou desde 2003 a intervir constantemente nas
crises políticas internacionais, tanto na região sul-americana, como fora desta. A nível da
América do Sul, Brasil participou nas negociações de conflitos que envolviam Equador e
Colômbia, Colômbia e Venezuela, além da sua intervenção juntamente com Argentina na
solução pacífica do conflito interno na Bolívia, em 2005, que acabaram levando a novas
eleições. Brasil empreendeu ações diplomáticas na região para o regresso de Cuba à
comunidade americana e nos fóruns internacionais, defendeu o fim das sanções políticas e
econômicas impostas à Cuba e manifestou o seu repúdio ao golpe de Estado militar em
Honduras, em junho de 2009. No Haiti, o país assumiu o comando da missão de paz em 2004
(MINUSTAH) com uma contribuição de 1.200 elementos entre soldados e civis. Na
Venezuela, o Brasil procurou empreender ações na busca de soluções política para a crise
entre o presidente Hugo Chávez e os seus opositores, sob o princípio de não intervenção e não
indiferença (LEITE, 2011; ANDRADE; HAMANN; SOARES, 2019).
Na África, Brasil fez parte de várias missões de paz. No Oriente Médio, Brasil
participou em 2003 do task-force das negociações de paz entre Israel e Palestina, como
observador nas eleições iraquianas de 2005, da Força Interina das Nações Unidas no Líbano
(UNIFIL) em 2006 (LEITE, 2011). Esta predisposição do Brasil em participar de questões
multilaterais tem sido entendida como estratégia de legitimação da reivindicação do Brasil
pela democratização do CSNU (SANTOS; CERQUEIRA, 2015).
Resumindo, o protagonismo internacional do Brasil no século XXI encontra três
fundamentos explicativos: internacional, regional e doméstico. Na arena internacional, a
dissolução da URSS deu oportunidade para a dispersão de polos de poder, com Brasil junto
com outros países emergentes passando a assumir certa liderança. Como líder, o país procura
negociar para a democratização das regras da Organização Mundial do Comércio e do
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto levou o Brasil à configuração de coalizão de
geometria múltipla, tanto ao eixo norte para a busca de tecnologia, mercado, investimentos e
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eco na sua demanda por um assento no Conselho de Segurança da ONU, quanto com os
países do sul, parceiros com os quais compartilham a mesma identidade histórica. No
contexto regional este processo foi facilitado por uma revolução que conhecida por um “Giro
à Esquerda”, uma vez que nos primeiros anos do século XXI quase todos os países da região
sul-americana preferiram votar em governos de orientação nacionalista, desenvolvimentista
ou socialista, que mudou o rumo político-ideológico do continente.
Na esfera interna, a inserção internacional do Brasil deveu-se aos impactos positivos
das medidas ortodoxas inseridas no Plano Real e da consolidação da democracia, que criaram
ambiente favorável para negócios e fluxos de investimentos. A adoção de políticas sociais
exitosas as levou a serem demandadas por outros países em desenvolvimento no quadro da
cooperação Sul-Sul (CERVO, 2010). Note-se que a ideia do Brasil de cooperar com África e
com Moçambique em particular, não é nova. Como se verá no próximo capítulo, ela se inicia
com Jânio Quadros, perpassa com baixa intensidade os governos militares e o período de
redemocratização do país nas décadas de 1980 a 90, sendo resgatada no início do século XXI,
com Lula e Dilma.
1.4. Ressurgimento da China e sua agressividade
Decidido a tornar China numa superpotência global e regional mais influente, Deng
Xiaoping, que dirigiu o país no período entre 1978 a 1992, estabeleceu um complexo e
dinâmico modelo de gestão, que ficou cunhado de Quatro Modernizações. O modelo
preconizava, entre outras medidas, a descoletivização dos campos agrícolas, a criação de mais
de 2 mil Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) com a missão exclusiva de atrair investimentos
estrangeiros diretos (IDE), produzir bens para exportação e importar máquinas, a realização
de avultados investimentos em indústrias manufatureiras, a abertura de 80 novas
universidades e a penetração do país nos diversos cantos do mundo, quer para receber os
investimentos

estrangeiros,

assistência

dos

conhecimentos

estrangeiros

para

o

desenvolvimento industrial tecnológico e o acesso aos mercados, quer para aquisição de
recursos energéticos e realização dos investimentos em outros países (ARRIGHI, 2008;
CASTRO, 2011; HAAN, 2011).
No panorama político interno, apesar das mudanças não terem sido tão profundas
quanto às operadas na esfera econômica, foram introduzidas eleições locais para a ocupação
de órgãos do Partido Comunista Chinês (PCC), delimitação do tempo limite de mandatos e de
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idades máximas para ocupar os mais altos cargos do país e a emergência de um regime
político que sustentou o “Capitalismo de Estado”, cuja lógica a nível internacional está
subjacente no modelo neoliberal (SUKUP, 2002; MEDEIROS, 2006; LYRIO, 2010; HAAN,
2011). Diante das medidas adotadas e politicamente gerenciadas por uma liderança cuja
agenda doméstica esteve focada na redução dos níveis de pobreza, taxas de desigualdades
sociais e de rendimentos e, no nível externo, preocupada em projetar a imagem do país como
um novo líder econômico na região e no mundo, China reemerge no século XXI com altos
índices de desempenho econômicos e sociais traduzidos num crescimento médio anual de
10%, redução dos índices de pobreza de 10% contra 64% em 1979, PIB de US$ 5 trilhões e
aparecimento de nova elite de chineses ricos que se estima em cerca de 130 milhões,
equivalente a 10% da população. Este grupo explora o mercado imobiliário, a construção
civil, os serviços e a manufatura e que, em paralelo, atuam com as 140 grandes empresas que
operam nos ramos de infraestrutura, telecomunicações, transporte, petróleo, aço e automotivo,
que constituem o coração da economia chinesa. O país torna-se, deste modo, uma potência
vital na cadeia internacional produção e comercialização de mercadorias e nas finanças
internacionais, superando alguns membros do Grupo oito (G-8) como a Itália e o Canadá
(SUKUP, 2002; WANG, 2009; FLIGSTEIN; ZHANG, 2011).
Estas mudanças ocorridas num período de menos de 50 anos, foi vista por alguns
círculos acadêmicos, como o “despertar do Dragão” e o “deslize do epicentro” da economia
política global da América do Norte para a Ásia Oriental, contrastando com a imagem que
havia-lhe sido atribuída por países ocidentais no século passado: de uma China grande,
extremamente pobre, comunista e totalitária, principalmente após o incidente de 1989
ocorrido na Praça Celestial de Tiananmen (KANG, 2007; ZHOU, 2008). Apesar da liderança
chinesa tentar amenizar o desconforto americano e do mundo em geral de que a ascensão da
China não busca a hegemonia ou questionamento da hegemonia de outras nações, mas a busca
de uma nova ordem política e econômica mais democrática e multipolar, esse apelo não tem
sido bem-visto pelos analistas e políticos americanos (WANG, 2009; ARMONY, PETERS;
CUI, 2018).
No contexto político internacional, a base normativa da política externa chinesa
manteve-se orientada à luz da doutrina dos cinco princípios de “Coexistência Pacífica”,
formulados em 1954 e, um ano depois, reiterada na conferência de Bandung. A doutrina
preconiza o respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, a não-agressão mútua, a
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não-interferência nos assuntos internos do outro, a igualdade e benefício mútuo e a
coexistência pacífica, como diretrizes “sagradas” da China nas suas relações com outros
Estado. A doutrina de cinco princípios de Coexistência Pacífica é reforçada com a “Estratégia
Pomba da Paz” que, ao hierarquizar as prioridades na política externa chinesa, atribui à
cabeça da pomba a Organização das Nações Unidas (ONU) e às asas direta e esquerda,
respectivamente, os Estados Unidos da América e Europa. No tórax encontra-se a Ásia, no
lado direito da cauda, está a África, no meio da cauda localiza-se a Oceania e no canto
esquerdo da cauda está a América Latina (MENDES, 2010; HAAN, 2011).
Com base na sua doutrina e interesses estratégicos, China procurou se envolver
ativamente nos regimes multilaterais, buscando manter relações pacíficas e harmoniosas,
promovendo uma diplomacia positiva de boa vizinhança com Japão, colocando Taiwan sob a
sua jurisdição, satisfazendo simultaneamente os interesses da Inglaterra na questão de Hong
Kong e de Portugal em Macau. Estabeleceu acordos com a União Europeia, Rússia e Índia e
promoveu diálogo diplomático ativo e cauteloso com os Estados Unidos com vista a se
afirmar junto delas como uma das potências no atual cenário multipolar do sistema. Também
firmou acordos com os países do Sul Global na busca de parcerias estratégicas para o
isolamento diplomático de Taiwan, para garantir o acesso ao mercado internacional de suas
exportações e investimentos, bem como para aquisição de matérias prima para alimentar a sua
indústria (ALGIERI, 2002; SHELTON; PARUK, 2008).
Nas relações com os Estados Unidos, ainda que a maioria dos analistas descreva tais
laços como multifacetados e complexos em virtude dos dois países não se considerarem nem
aliados nem inimigos, mas concorrente em certas áreas e parceiro em outras, as autoridades
chinesas consideram Washington um dos parceiros prioritários, posicionado no canto direito
da “Estratégia da Pomba da Paz”. Após um longo período de distanciamento, a partir de 1979
China e EUA voltam a intensificar suas relações diplomáticas. Em diferentes ocasiões, as
autoridades chinesas reiteram suas intenções de trabalharem juntos com os EUA nos assuntos
internacionais, na identificação do grau de vulnerabilidade e complexidade da segurança, na
solução conjunta do problema nuclear da Coréia do Norte e no combate ao terrorismo. Este
gesto foi retribuído pelos EUA, como o caso do apoio da candidatura chinesa para sediar os
Jogos Olimpíadas em 2008 (ZHOU, 2008; PINTO; 2011).
Na esfera econômica, as relações sino-americanas tomaram uma dimensão enorme,
principalmente após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) em
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2001. São intensos os fluxos de comércio e do investimento direto estrangeiro (IDE) entre as
duas potências, com o estabelecimento das empresas americanas na China cujos
investimentos no país totalizaram US$ 1 bilhão em 2004 e US$ 15 bilhões em 2008 (PINTO,
2011). Nas trocas comerciais, os EUA foram os principais destinos das exportações chinesas
com cerca de 20%. Em 2009 China foi classificada como o primeiro país em desenvolvimento
que mais recebeu IDE americano, totalizando um estoque de 70 bilhões, correspondente a
22%, o mesmo montante que na União Europeia. O setor de tecnologia se tornou o novo foco
de desenvolvimento industrial na China, mas ainda com certa dependência de processadores e
insumos americanos (WEI, 2008; CATERMOL, 2009).
A liderança chinesa também procurou manter diálogo franco com Japão, apaziguando
autoridades nipônicas de que o desenvolvimento da China não representará qualquer ameaça.
Na Cimeira de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico de 2005, Hu Jintao, então presidente da
China, reiterou o seu compromisso no desenvolvimento pacífico da China, salientando na
ocasião que o crescimento econômico da China nos últimos anos tinha sido um fator positivo
para toda a região Ásia-Pacífico e para o mundo no geral (SOIHET, 2015). A preocupação de
Pequim em manter uma linha moderada com os EUA e Japão justifica-se por sua dependência
desses mercados para suas exportações e assim mantém uma política externa que promove a
estabilidade no sistema (WEI, 2008; BISLEY; TAYLOR, 2015).
A União Europeia (UE) tem sido outra região onde China procura expandir suas
relações multifacetadas com realce no comércio, investimentos, segurança e cooperação
internacional. Nesta última área, as duas partes celebraram no início da década de 2000
acordo sobre Transporte Marítimo (2002), acordo de Cooperação no Programa de Navegação
por Satélite Galileo da UE (2003), acordo de turismo “Estatuto de Destino Aprovado” (2003),
o Acordo de Cooperação Aduaneira (2004) e o Acordo de Investigação sobre a utilização
pacífica da energia nuclear (2004). Além disso, a UE e a China possuem acordos de Direitos
de Propriedade Intelectual (DPI), Política de Concorrência, Política Empresarial, Têxteis,
Questões Macroeconômicas e Financeiras, Aviação Civil, Trabalho e Questões Sociais, bem
como Educação e Cultura (ALGIERI, 2002; CAMERON, 2009).
Nas relações econômicas, a UE é o maior mercado da China e, inversamente, a China
constitui o quarto maior mercado da UE. Na primeira década de 2000, a UE importou da
China bens calculados em €231 bilhões. No mesmo período, exportou para o mercado chinês
€72 bilhões de bens. Nesta relação comercial, a UE é o principal fornecedor de tecnologia e
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bens para a China, em comparação com os EUA. Só em 2007, as empresas europeias
investiram €6,2 bilhões, sendo a Alemanha o maior investidor, seguida pelos Países Baixos,
Reino Unido e França. Este investimento não se limita a empresas ou indústrias, mas inclui
também pesquisa e desenvolvimento, salientando a importância da China para as grandes
empresas europeias. No entanto, a China também está a investir na Europa. Nas relações
políticas, desde 1998 as duas partes institucionalizaram a Cimeira para a Cooperação China –
União Europeia (ALGIERI, 2002; FABRIZI, 2015).
A diplomacia chinesa passou igualmente a atribuir grande importância ao
multilateralismo, como parte da sua política externa. Fato evidenciado tanto na participação
ativa da China na Organização das Nações Unidas, nos fóruns internacionais formais e informais
e nos organismos regionais, quanto na colocação dos cidadãos chineses nos mais altos cargos
nas instituições multilaterais (PINTO, 2005; LEÃO; PINTO; ACIOLY, 2011). Presente nessa
linha diplomática, a China considera a ONU como a instituição mais importante e pivô do
sistema multilateral, onde possui assento permanente no Conselho de Segurança (CSNU), que
lhe dá poder de veto. Participa também em outras instituições políticas e financeiras globais,
tais como, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados entre outros organismos da ONU (WEI, 2008; BISLEY;
TAYLOR, 2015).
Na área de segurança, China tem procurado demonstrar mais confiança no tratamento
de questões táticas como, a crise nuclear da Coréia do Norte, Irã e a questão do Sudão,
afirmando o seu empenho na ação multilateral para resolver estas questões, sem, no entanto,
usar o seu poder de veto. Aliás, China usa o seu poder de veto só para questões que divergem
com os seus interesses em Taiwan. Ainda na questão de segurança, Pequim tem contribuído
regularmente no envio de equipes militares e civis para engrossar as Forças de Manutenção da
Paz da ONU (BISLEY; TAYLOR, 2015).
Desde a sua entrada na Organização Mundial do Comércio, a China se lançou para
alcançar uma aceitação mais ampla em fóruns globais, procurando uma estratégia de reforma
da ONU, de forma a reforçar a sua influência e o seu status de igualdade com os EUA. Neste
contexto, o país tem apelado às grandes potências para abandonar as mentalidades ideológicas
da Guerra Fria e estabelecer o novo conceito de segurança que não se basearia em alianças
militares e na acumulação de armas, mas na confiança mútua ao serviço do interesse comum
(WANG, 2009).
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A postura chinesa tem vindo a merecer reconhecimento e poder no seio das principais
entidades internacionais, tais como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, entre outros,
como sendo a “Fábrica do Mundo”, grande demandante e ofertante mundial de produtos das
mais diversificadas áreas. A China vem oferecendo grandes vantagens para atrair os demais
países para o eixo oriental, principalmente devido a sua ampla população, o que a torna um
mercado em potencial ímpar, que atrai cada vez mais países como parceiros comerciais. No
primeiro decênio do novo século, a China revisou as suas leis e regulamentos, estabeleceu um
sistema comercial com regras de mercado e abriu cada vez mais áreas de serviços. Em 2000,
os investimentos chineses no exterior não chegavam a US$ 1 bilhão, mas em 2010 a cifra se
aproximou de US$ 60 bilhões (LIANG, 2012; SOIHET, 2015).
Mais recentemente, em 2013, o dragão voltou a estremecer o mundo ao lançar o
projeto “Rota da Seda do século XXI” (em inglês Belt and Road Initiative - BRI), uma
iniciativa que engloba duas partes: uma “cintura” terrestre que liga China à Ásia Central,
Rússia, Ásia do Sul e Europa e a uma “estrada” marítima que liga os portos chineses aos do
Sudeste Asiático, Ásia do Sul, África, Oriente Médio e Europa. Para tal, Pequim mobilizou o
Banco de Investimento em Infraestruturas Asiáticas, o Novo Banco de Desenvolvimento, o
Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação-Importação da China a
conceder mais de US$ 200 bilhões de empréstimos aos países abrangidos pela iniciativa e foi
criado o Fundo Rota da Seda no valor de US$ 40 bilhões (CHEN; LIN, 2018; ANWAR,
2019). Prevê-se que até 2030 sejam construídas vasta rede de ferrovia, portos, oleodutos e
infraestruturas de comunicação que atravessam o continente euro-asiático, que facilitaria o
comércio, o investimento e o intercâmbio de pessoas. À semelhança do Plano Marshall dos
EUA que alavancou a Europa no pós- II Guerra, o BRI pode ser interpretado como softpower
da China para ser vista como um país benevolente com potencial de liderança internacional,
uma vez que tais projetos estão sendo executados por empresas chinesas. Além disso, os
investimentos e pagamentos são realizados em moeda chinesa, yuan, ao invés do dólar, fato
que torna a moeda chinesa valorizada (CHEN; LIN, 2018; MOBLEY, 2019).
No plano regional, além da China se envolver com as instituições financeiras
multilaterais e com as coligações regionais de caráter múltiplas, a ascensão da China no
século XXI foi igualmente acompanhada por mudanças sem precedente no espírito de
solidariedade internacional com o Sul Global, países aos quais a China atribui status de
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“grandes aliados”, em virtude de compartilhamento de interesses no cenário internacional
(WEI, 2008; LEÃO; PINTO; ACIOLY, 2011).
Com os países do seu entorno, por exemplo, a diplomacia chinesa procurou buscar a
promoção de uma comunidade regional baseada em interesses compartilhados entre seus
membros. Este entendimento, segundo Silva Klein (2017), remete a duas ideias norteadoras: a
primeira se refere à noção de região como um espaço geopolítico intimamente conectado,
ligado por interesses comuns, na qual a China como parte exerce um papel indispensável na
construção dessa mesma “comunidade de interesses compartilhados e de destino comum”.
Para a autora, isto significaria não mais considerar os países vizinhos pelo âmbito da relação
bilateral, mas como uma parte do amplo contexto regional. A última, porém, está relacionada
à importância da vizinhança na ascensão chinesa, sendo a boa relação com os vizinhos fator
indispensável para a busca da sua inserção e segurança.
Para demonstrar a sua liderança dentro da região, China adotaria várias medidas
políticas e econômicas como a não desvalorização da sua moeda no período da crise asiática
em 1997 e concessão de divisas em dólar à Tailândia e Indonésia. Esta estratégia teve um
papel fundamental não só para que China ganhasse credibilidade no seio dos seus pares,
aumentando a sua confiança como líder regional e uma potência capaz de assegurar a região
nos futuros projetos, mas também desviou parte substancial das exportações dos países dessas
regiões para o seu mercado. A par disso, China buscou ingressar na Associação de Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN), resultando em ASEAN Plus Three. A partir dela, Pequim propôs
uma série de iniciativas, como é o caso da Cúpula anual dos países do Leste Asiático (EAS), o
acordo sobre o comércio de bens e a parceria estratégica com a sub-região, que inclui ampla
cooperação nos setores de segurança e político. Com a formação da ASEAN Plus Three e da
EAS, coloca-se em pauta o desenvolvimento de uma comunidade do Leste Asiático nos
moldes da União Europeia (ZHANG, 2009; KLEIN, 2017).
Após ingresso da China na ASEAN, testemunhou-se um aumento significativo das
relações econômicas da China com os restantes membros da organização, com ênfase no
aumento dos intercâmbios comerciais acima da corrente mundial. (RAVENHILL, 2009;
LEÃO; PINTO; ACIOLY, 2011). Foi ainda expressivo, principalmente nos anos entre 2003 e
2009, o incremento dos investimentos chinês nos países menos desenvolvidos da Ásia,
resultante da internacionalização das empresas chinesas dentro da Associação Sul-Asiática
para a Cooperação Regional (SAARC). Considerando a componente financeira, China propôs
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em 2013 a formação de um novo banco asiático de investimento em infraestrutura, que ficaria
sob sua liderança. A iniciativa foi favoravelmente acolhida, não só por países da região, mas
fora dela, tais como Alemanha, Brasil e Reino Unido. A criação do banco asiático de
investimento em infraestrutura foi entendida por alguns analistas como uma afronta à ordem
financeira internacional (RAVENHILL, 2009; KLEIN, 2017).
Na agenda de segurança, China buscou adotar uma postura mais agressiva na sua
política externa tanto na segurança “não tradicional” como “tradicional”. Exemplo disso foi a
assinatura, em 2002, da Declaração Conjunta de Questões de Segurança não Tradicional, cujo
objetivo era cuidar de questões ligadas à epidemia da Síndrome Respiratória Aguda (Sars) e
da Declaração Conjunta sobre Parceira Estratégica pela Paz e Prosperidade dentro da
ASEAN. O país também tem feito maior uso de sanções econômicas para punir países
considerados hostis à questão de Taiwan. Este fato foi visível com o boicote da China à
Noruega por ter concedido prêmio Nobel da Paz ao dissidente político chinês Liu Xiaobo e na
restrição no comércio e no turismo com Japão e Filipinas no contexto de suas disputas
marítimas (KANG, 2007; KLEIN, 2017).
Na região sul-americana, a emergência da China acontece, por um lado, num momento
em que a região enfrentava graves crises econômicas decorrentes dos maus resultados da
aplicação do Consenso de Washington e, por outro, num período em que Joshua Cooper
Ramo publicaria em 2004, um pequeno livro intitulado The Beijing Consensus, que apontava
o modelo chinês como o mais sucedido e elogiado por países em desenvolvimento.
(VADELL, 2011). Atento a esse contexto de solidariedade e oportunidade das duas partes Hu
Jintao, então o presidente, e Zeng Qinhong, seu vice-presidente, visitam a América Latina,
nos anos de 2004 e 2005. Neste mesmo momento, líderes sul-americanos visitam a China
tendo, em várias ocasiões, assinados acordos comerciais, de investimentos e de cooperação
em várias áreas, abrindo uma nova era nas relações entre as duas partes (MEDEIROS;
CINTRA, 2015).
O governo chinês publicou em 2008 o Livro Branco, o primeiro documento oficial que
traça um quadro mais abrangente das futuras relações entre China e América-Latina. No ano
seguinte, China e América Latina e Caribe (LAC) estabeleceram o Fórum CELAC, que
reforçava os laços políticos e econômicos (NIU, 2015). Nesse novo contexto, China atualizou
a sua estratégia econômica em relação à região, dando ênfase ao investimento, a cooperação
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financeira e a capacidade industrial, para além do comércio (CAMPBELL, 2008; PINTO,
2011).
A par do comércio, também houve um aumento expressivo do investimento
estrangeiro direito da China na região platina americana, tendo o governo chinês prometido
no final de 2004, investir mais de US$ 100 bilhões na América Latina nos 10 anos
subsequentes. Nesse quadro, os dados oficiais apresentados por Javier Vadell (2011)
apontavam que o fluxo total de investimentos chinês para América Latina em 2007 de US$
4,902 bilhões. As companhias estatais chinesas passaram igualmente a manifestar interesse no
setor petroleiro argentino. Ainda em 2010, foram ratificados investimentos na ordem de US$
600 milhões por parte da Companhia Tierra del Fuego Energia e Química, de capital chinês,
para a exploração de gás na patagônia argentina e a China National Nuclear Corporation
(CNNC) assinou acordo de cooperação de US$ 6 bilhões para a construção de centrais
nucleares com tecnologia chinesa (CAMPBELL, 2008; MEDEIROS; CINTRA, 2015).
No entender de Haibin Niu (2015), desde 2000 a China vem se tornando o principal
banqueiro na região sul-americana, tendo em 2014 concedido à região um empréstimo no
valor de US$ 22 bilhões. Tais empréstimos excedem o valor recebido das principais
instituições multilaterais financeiras tais como o Banco Mundial e FMI. Na Venezuela, por
exemplo, os empréstimos chineses têm sido investidos em projetos de mineração,
infraestruturas e habitação, assim como no setor energético; no Brasil investimento chinês
está concentrado na mineração, setor automobilístico, transmissão de eletricidade, petróleo,
ferrovias, agricultura e tecnologia da informação (CAMPBELL, 2008; MEDEIROS;
CINTRA, 2015). Em 2006, a companhia chinesa Minmetals e o Banco de Desenvolvimento
da China fecharam um acordo com a empresa estatal de cobre chilena, Codelco para
incrementar sua capacidade produtiva com o objetivo de aumentar as exportações para a
China. No Peru e Bolívia, os investimentos chineses predominam na área de mineração,
infraestrutura e, em menor medida, no setor petroleiro e de pesca. Na Bolívia, por exemplo, o
Congresso peruano aprovou em 2006 um importante projeto que envolve um investimento de
aproximadamente US$ 2 bilhões por parte de consórcio chinês para reformar o porto de Tacna
e US$ 8 bilhões para a construção de uma rodovia e uma ferrovia que conecte a mina de El
Mutún, jazida que fica no leste da Bolívia, com o porto de Tacna, na costa do oceano Pacífico
(CAMPBELL, 2008).
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Na componente de cooperação, o presidente Xi Jinping anunciou durante a sua
segunda visita à região, um Quadro de Cooperação denominado 1+3+6 que significava um
Plano de Cooperação China-CELAC (2015-2019), três motores e seis setores. Os três motores
são o comércio, o investimento e a cooperação financeira. Os seis setores são energia e
recursos, infraestrutura, agricultura, manufatura, ciência e tecnologia e tecnologias de
comunicação e informação. Acrescido a isso, Jinping prometeu a concessão de US$ 250
bilhões em ações de investimento na América Latina e Caribe e 500 bilhões em comércio
queriam executados na segunda década do século. Portanto, a construção de infraestruturas na
América Latina, constitui uma nova modalidade da cooperação chinesa e está inteiramente
baseada em razões econômicas, e não no pensamento geopolítico. Deste modo, a nova China
não está apenas preocupada com a compra de matérias-primas, mas se coloca também como
um parceiro de desenvolvimento, com alta tecnologia e capital. O estabelecimento do CELAC
enquadra-se nesse novo contexto como uma boa oportunidade para a China desenvolver uma
estratégia regional em relação à ALC (CAMPBELL, 2008; NIU, 2015).
No que diz respeito à África, a “nova era” da política externa chinesa rumo à
inserção internacional se traduziu em dois vetores de cooperação: multilateral e bilateral.
O vetor multilateral, este foi testemunhado pelo estabelecimento de fóruns trienais uni multilaterais

sino-africanos,
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conhecidos

por

Fóruns

de

Cooperação

Interministerial China–África (FOCAC) e no Fórum Macau. A nível bilateral, se
manifestou por uma cooperação tradicional, entre China e cada um dos países africanos,
onde, em muitos casos, é o espaço de implementação das recomendações dos
mencionados fóruns. Em ambos os casos, a política externa chinesa rege-se pelos cinco
princípios de coexistência pacífica.
Na esfera multilateral, o primeiro FOCAC ocorreu em 2000 em Pequim. Na
reunião, as duas partes adotaram a Declaração de Pequim e o Programa de Cooperação
Sino-Africana para o Desenvolvimento Econômico e Social, instrumentos que dariam norte à
nova parceria de modo a tornar mais estável a longo prazo e com benefícios mútuos. Na
ocasião, Pequim prometeu conceder a remissão de dívida no valor de US$ 1.3 bilhão aos
31 países africanos nos dois anos que se seguiriam após o evento. Esta reunião produziu
impactos positivos para o continente africano. Por exemplo, de 2000 a 2003, China e
África rubricaram cerca de 40 acordos de comércio, 34 de investimentos e os Estados
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africanos mais pobres receberam o perdão de dívida no valor de US$1.3 bilhão (PEREIRA,
2006; PEHNELT, 2007).
A partir da experiência do primeiro FOCAC e das vantagens políticas e
econômicas que se perspectivavam tanto para China como para África, o novo presidente
da China, Hu Jintao, procurou continuar a revitalizar os laços sino-africanos existentes,
aumentar as trocas diplomáticas, cujos desdobramentos se traduziram na organização da
segunda reunião, ocorrida 2003, em Addis Ababa, Etiópia. No final do encontro foi
adotado o Addis Ababa Action Plan 2004-2006 e reconhecida a importância dos
investimentos em infraestruturas como um dos fatores de promoção ao desenvolvimento
econômico e social da África (CAMPBELL, 2008; PEHNELT, 2007, ALVES, 2013).
No terceiro FOCAC realizado em 2006, denominado Ano de África, teve maior
impacto a nível internacional. Ao contrário dos dois anteriores, este evento contou com a
participação de um número impressionante de altos dignitários de 48 líderes de países
africanos acompanhados de 1.500 empresários, período que coincidiu com quinquagésimo
aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre China e Egito, o primeiro país
africano a estabelecer as relações com Pequim. No final do encontro, a declaração
recomendou o reforço da cooperação horizontal e do diálogo Norte-Sul, com vista a promover
o desenvolvimento africano, a interação entre membros do FOCAC para reforma da ONU e
das instituições multilaterais correlatas, o apoio dos objetivos da Nova Parceria para o
Desenvolvimento da África, a criação de um mecanismo de diálogo político anual entre
ministros das relações exteriores do FOCAC, a promoção de contatos entre legislaturas e
governos locais, cooperação consular e judicial e cooperação entre a China e a União
Africana, a realização de fóruns sub-regionais e o reforço da cooperação econômica nas áreas
de agricultura, investimento e cooperação empresarial, comércio, finanças, infraestruturas,
recursos energéticos, ciência e tecnologia, informação, transporte aéreo e marítimo e inspeção
de qualidade (ANSHAN, 2007; ALVES, 2013).
O IV FOCAC ocorreu em 2009, na cidade de Sharm El Sheikh, Egito. Na ocasião,
representantes de 49 países africanos responsáveis pela política externa se reuniram com
a China para uma cooperação mais profunda. No final do quarto FOCAC, a China
comprometeu-se a enviar 50 equipes de tecnologia agrícola para a África e treinar 2.000
técnicos agrícolas africanos, aumentar o Fundo de Desenvolvimento China-África para
US$3 bilhões, fornecer US$10 bilhões de empréstimos preferenciais aos países africanos
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e perdoar todas as dívidas que venceriam até o ano final de 2009 aos países com os quais
possuía relações diplomáticas (ALVES, 2013; ALY, 2019).
A par do FOCAC, a China e Países de Língua Portuguesa criaram em 2003, o fórum
de Macau para facilitar o comércio e a cooperação entre a China e os países de língua
portuguesa (CPS) que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Timor Leste, Guiné-Bissau,
Moçambique e Portugal. Este fórum é uma réplica da FOCAC, com reuniões ministeriais e
planos trienais, e atua nas mesmas áreas de cooperação que FOCAC, com enfoque na
promoção do comércio e cooperação econômica (ALVES, 2013; ASONGU; AMINKENG,
2013).
A cooperação entre China e África, é global, multifacetada e orientada a longo prazo,
baseia-se na igualdade, benefícios mútuos e, quase exclusivamente, sob a forma de Ajuda
Pública ao Desenvolvimento (APD) e assistência técnica. O Governo chinês tem também
promovido ativamente o seu modelo de desenvolvimento econômico e programa de reformas
econômicas junto aos países africanos, encorajando-os a visitar a China e a conhecerem in
loco a construção do sistema de economia. Em 2005, China ultrapassou o Reino Unido como
terceira principal potência comercial de África (PEREIRA, 2006).
Ao nível bilateral, a política externa chinesa para África enfatiza as relações
econômicas como um meio para alcançar objetivos políticos. Esta estratégia vem sendo
usado por China desde a década de 1950. Trata-se de uma cooperação pragmática para
benefícios mútuos, que favorece o desenvolvimento socioeconômico da África e garante
o acesso da China a recursos vitais para sua economia mediante uma diplomacia de
cúpula que tem como alicerces a cooperação e o co-desenvolvimento. Igualdade
significa, para China, o respeito pela soberania e não interferência nos assuntos internos
de outros países. Co-desenvolvimento significa que tal parceria não acarrete uma relação
de dependência da África para com a China, uma vez que a presença chinesa na África
resulta da necessidade interna da China de procurar novos mercados para colocar os seus
produtos (CAMPBELL, 2008; MENDES, 2010).
As relações econômicas constituem a outra componente das relações bilaterais na
política externa Chinesa para África. Durante a visita de Hu Jintao aos países africanos em
2009, por exemplo, foi abordada a necessidade de aprofundamento das relações comerci ais.
Nesta esfera, a África do Sul posicionou-se em primeiro lugar à nível dos parceiros da China
em África, seguido de Angola e da Nigéria. As principais exportações chinesas para África
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são constituídas por têxteis, produtos alimentares, pequenos eletrodomésticos, medicamentos
e

material

de

comunicações. As

importações

chinesas de África concentram-se

essencialmente no petróleo e minérios diversos, principalmente ferro, cobre e cobalto. Cerca
de um terço do total das importações chinesas da África, sobretudo na região costeira
ocidental (golfo da Guiné) e no Sudão, estão concentradas em petróleo. A agenda petrolífera
passou a assumir importância primordial na política externa Chinesa para África no século
XXI (PEREIRA, 2006; MENDES, 2010).
A par da economia, a investida da China em África também se reveste na dimensão
político-estratégica de manter Taiwan como parte da República Popular da China e não como
Estado soberano. Ademais, China promove a harmonia global e a paz, o que implica apoio à
ONU e a outros fóruns políticos/econômicos globais. Neste contexto, tanto a China como a
África favorecem uma transformação da ordem global no sentido de um sistema multipolar
em que os países em desenvolvimento desempenham um papel mais ativo para moldar o
sistema. A partir de 2000, observa-se uma evolução paulatina das relações entre China e
África que permitiu a África melhorar o seu desempenho econômico. Por exemplo, desde o
início do século, o ativismo da China no continente, contribuiu para o crescimento
econômico, bem como para uma melhoria significativa nas infraestruturas. Os africanos têm
elogiado a política externa da China na construção de infraestruturas, uma das atividades
negligenciadas pelo ocidente, bem como nos compromissos da liderança chinesa para o
combate à pobreza. Tal desempenho, deveu-se, em certo grau, à superação de obstruções
políticas no sentido de dar mais força às complementaridades das cadeias produtivas entre os
países e passando a China a se assumir como uma alternativa aos doadores ocidentais na
África. No caso de Moçambique, tais relações também foram evidenciadas na medida em que
a China é um dos países que vem estreitando relações de cooperação com Moçambique
em vários domínios.
Conclusão
Após uma fase tensa a qual foi caracterizada por incertezas, conflitos ideológicos,
crises econômicas e confinamentos políticos, o século XXI trouxe mudanças substanciais e
criou condições favoráveis para a inserção de Moçambique, Brasil e China no cenário
internacional. No caso de Moçambique, este ambiente favorável acrescido à descoberta de
recursos naturais criou oportunidades para a atração de investidores e a confluência de velhas
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e novas potências. Enquanto isso, respaldando-se na estabilidade política democrática interna,
boom de commodities no mercado internacional e elevados índices de crescimento global com
reflexo positivo na economia doméstica, Brasil passou a adensar as suas relações de
cooperação com os países do Sul, sob a retórica na diplomacia solidária, colocando à
disposição dos demais países em desenvolvimento, principalmente da América Latina e da
África as suas experiências públicas bem-sucedidas, tecnologias sociais e boas práticas por
meio de mecanismos bilaterais e multilaterais. Esta predisposição também se assistiu do lado
chinês, que decidido a tornar numa superpotência global e regional mais influente, passou a
diversificar os seus laços de cooperação tanto com os países desenvolvidos como com os
países em desenvolvimento. Com África, a China joga em dois vetores de cooperação:
multilateral, representado pelo estabelecimento de fóruns trienais uni-multilaterais sinoafricanos, e, ao nível bilateral, manifesta-se em uma cooperação tradicional, entre China e
cada um dos países africanos. Portanto tanto o Brasil quanto a China frequentemente
passaram a reivindicar lobby em nome dos países em desenvolvimento e a estreitar suas
relações com os países em desenvolvimento, principalmente com os africanos. Todavia, como
se verá nos dois próximos capítulos, estas relações não são novas.
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CAPÍTULO 2
Relações Brasil-África e Brasil-Moçambique
Introdução
Este capítulo se propõe a examinar as relações entre Brasil com o continente africano,
dando particular realce na cooperação com Moçambique. Metodologicamente procurou-se,
estruturar o capítulo em duas seções: na primeira seção, usando o recorte histórico da política
externa brasileira (PEB) para África que desponta desde administração Jânio Quadros,
procura-se de forma breve abordar as ações empreendidas por cada governo brasileiro no
continente africano, buscando, sobretudo, momentos de aproximação e de afastamento das
partes acentuado nas décadas 80-90, os condicionantes estruturais que impuseram para o tal
distanciamento. Analisa-se o impulso político, econômico e de assistência técnica dado por
Brasil na virada do século XXI, cujo reflexo se traduziu, no aumento do número das missões
diplomáticas, nos intercâmbios de altos dignitários, na quantidade de acordos de cooperação
assinados, no aumento do fluxo comercial, no investimento direto estrangeiro e nos projetos
brasileiros de cooperação em África. Na segunda seção, discute-se as relações Brasil –
Moçambique, onde em breve relato, apresenta-se o pragmatismo da FRELIMO no período
inicial do estreitamento das relações diplomáticas com o Brasil, para em seguida analisar o
engajamento gradual do Brasil no cenário moçambicano e os avanços político-diplomáticos,
econômicos e de cooperação registrados nas primeiras décadas do século XXI.
2.1. Evolução das relações do Brasil com África
O primeiro contato do Brasil com África data no século XVI. Período no qual chega
ao Brasil, então colônia portuguesa, o primeiro negreiro carregado de escravos africanos para
trabalharem nas grandes plantações de açúcar, cacau e café. Findo o período de escravatura,
há uma ruptura nas relações entre as duas partes, passando estas a serem regidas pelo Tratado
de Amizade e Consultas Mútuas assinado em 1953, instrumento político que restringia a
liberdade brasileira de ter acesso às províncias ultramarinas africanas sem prévia consulta a
Lisboa (PENNA FILHO; LESSA, 2007; PENNA FILHO, 2008; SARAIVA, 2010; ALVES,
2013).
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Mudanças substanciais na pauta da política externa brasileira (PEB) em direção à
África só viriam a acontecer na década de 1960, no âmbito da Política Externa Independente
(PEI). A Política Externa Independente buscava diversificar as relações internacionais do
Brasil e manter o país num equilíbrio equidistante das questões da Guerra Fria, sobretudo as
relativas à influência norte-americana na política externa brasileira (SEGAL, 1969;
FORREST, 1982; LECHINI, 2008; SEIBERT, 2011; ALMEIDA, 2019).
Ainda que curto avaliado em termos de espaço temporal, com apenas sete meses de
governo e com ações tímidas, costuma-se mencionar parte do audacioso discurso de Jânio
Quadros, proferido a 15 de março de 1961, como marco emblemático nas relações entre o
Brasil e o continente africano. Quadros expressava uma tendência de descontinuidade nas
diretrizes da PEB do ocidente para África, defendendo o reconhecimento dos interesses e
aspirações comuns entre o Brasil e as nações africanas no desenvolvimento econômico,
industrialização, defesa dos preços de matérias-primas e a promoção da paz a nível
internacional (LEITE, 2011; KRAYCHETE, 2019).
No plano doméstico, uma das ações empreendidas por Quadros em direção ao
continente africano consistiu na restruturação institucional do Ministério das Relações
Exteriores (MRE), que passou a ter no seu quadro orgânico a Divisão para África, setor que
lidaria especificamente com os assuntos africanos. Também criou o Grupo de Trabalho para
África dentro do Itamaraty com o objetivo de desenvolver propostas de políticas de
aproximação com a África e demonstrar inequívoco prestígio a determinados líderes africanos
(STOLTE, 2015; KRAYCHETE, 2019). Os resultados produzidos por esse Grupo de
Trabalho permitiriam a instalação das primeiras missões diplomáticas brasileiras em África,
nomeadamente, no Senegal (1961), Nigéria (1961), Etiópia (1961) e consulados em Angola,
Moçambique, Quênia, Rodésia do Sul e Congo, juntando-se à delegação brasileira no Gana,
instituída em 1960 (PENNA FILHO; LESSA, 2007; SARAIVA 2012; ALVES, 2013).
Foi ainda nesse período, que sob Decreto nº 50.465, Brasil criaria o Instituto Brasileiro
de Estudos Afro-Asiáticos, instituição que se subordinava diretamente à Presidência da
República, com a missão de conceder bolsas de estudo para estudantes africanos do ensino
médio e superior, promover o intercâmbio de professores, programa de exposições e
seminários e visitas de conferencistas (SEGAL, 1969; LEITE, 2011; STOLTE, 2015).
Na sequência, uma missão brasileira chefiada pelo Senador Vivaldo Lima Filho foi
designada para participar nas celebrações do primeiro aniversário da independência do Gabão
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(LEITE, 2011). Na mesma ocasião, o Embaixador do Brasil no Cairo foi indicado para
participar nas cerimônias de independência de Tanzânia. Como retribuição, uma série de
ações viriam a ser empreendidas por alguns Estados africanos. Gana e Senegal instalariam em
1962 as suas embaixadas em Brasília, as duas primeiras missões diplomáticas africanas
estabelecidas na América (STOLTE, 2015; KRAYCHETE, 2019).
Várias ações ajudaram o Brasil a ampliar o seu poder de barganha nas negociações
internacionais, passando o país a colocar-se como “ponte entre a África e o Ocidente”. A
título ilustrativo, o país assinaria acordos com os Estados africanos centrados em produtos de
base e no apoio a criação da Aliança dos Países Produtores de Cacau, em Abidjã e na
Organização Internacional do Café, com sede em Londres, ambas em 1962 (LEITE, 2011;
KRAYCHETE, 2019).
Nos primeiros anos da ditadura militar (1964-1985), o pouco que havia sido realizado
na política externa em direção à África sofre revés. São desmantelados os princípios que
norteavam a Política Externa Independente, o Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos foi
extinto em 1964, a embaixada de Accra (Gana) ficou sem embaixador no período de três anos.
O Brasil retorna ao seu realinhamento político e revitaliza seus laços tanto com os Estados
Unidos como com Portugal e adota uma modesta política externa para África (SEGAL, 1969;
DÁVILA, 2011; STOLTE, 2015).
Duas iniciativas marcam na literatura o comportamento hostil do governo brasileiro
aos países africanos e sua lealidade para com o governo de Lisboa. A primeira consistiu na
perseguição e prisão aos militantes dos movimentos de libertação da África que residiam no
território brasileiro, com ênfase para os membros do Movimento Popular de Libertação de
Angola (MPLA), da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e do Partido Africano
para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). A segunda foi a realização de
manobras militares navais conjuntas com Portugal no litoral angolano, numa clara
demonstração de força e coesão entre os dois aliados contra um possível avanço comunista
em África (DÁVILA, 2011; KRAYCHETE, 2019). Este comportamento, levou o Brasil a
adiar o seu projeto de conquista de mercados no continente africano (PENNA FILHO, 2008).
Porém, com o crescente aumento do número dos Estados independentes em África e o
advento dos governos militares de linha moderada na realidade brasileira, como foi o caso de
Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista de Oliveira
Figueiredo (1979-1985), Brasil volta a se envolver novamente com o continente africano de
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forma mais ampla, distanciando-se das superpotências ocidentais, principalmente, dos Estados
Unidos, transpondo barreiras ideológicas da Guerra Fria que os primeiros governos militares
haviam imposto à política externa do país (SARAIVA, 2012; VISENTINI, 2013). Foi nessa
inversão de marcha que, em 1969, leva o Brasil a instalar a sua embaixada em Abidjã (Costa
do Marfim) e estabelecer relações diplomáticas com Uganda, Zâmbia, Tanzânia e Etiópia. Em
1972, Mário Gibson Barbosa, então Ministro das Relações Exteriores, fez um périplo pela
África, visitando vários países. Esta foi a primeira visita de um Ministro das Relações
Exteriores brasileiro ao continente africano, resultando na assinatura de vários acordos nos
domínios do comércio, cooperação técnica em agricultura, desenvolvimento dos mercados
comerciais, engenharia, habitação, educação científica e cultural (SARAIVA, 2012; PENNA
FILHO, 2008; PEREIRA, 2017; KRAYCHETE, 2019).
A visita de Mário Gibson Barbosa à África representou para muitos, um significado
importante na política externa brasileira para o continente. Não só como estratégia de procura
do mercado para a colocação dos seus produtos manufaturados, mas como uma tentativa de
desconstruir a imagem de desconfiança dos africanos sobre a conduta hostil do Brasil na
questão de descolonização dos países luso-africanos (SANTANA 2003; VISENTINI, 2013).
A partir de então, a África passa a ganhar uma importância peculiar dentro dos
governos militares brasileiros na qual a importação de petróleo do continente africano passou
a garantir a estratégia de industrialização intensiva que pretendia transformar o Brasil numa
das grandes potências mundiais. Intensificam-se igualmente nesse período os intercâmbios
comerciais entre o Brasil e o continente africano, passando de 2,5% do comércio total em
1970 para quase 4% em meados da década de 1980 (FORREST, 1982; SARAIVA, 2012;
ALVES, 2013).
Não obstante os avanços registrados ao longo desse período, várias foram às
incoerências da ação diplomática brasileira diante dos movimentos de libertação dos Estados
africanos. Na medida em que, se por um lado, ao nível de discursos políticos e diplomáticos, o
Brasil condenava a colonização em África e o apartheid, em termos práticos, principalmente
em certas circunstâncias quando era chamado a se pronunciar sobre as independências dos
Estados luso-africanos, o discurso condenatório nem sempre prevalecia. Além de manter
firme os seus laços políticos e econômicos com o regime segregacionista da África do Sul, o
Brasil passou a apoiar Portugal, que o incentivava a não aceitar a descolonização dos países
luso-africanos e endossar a tese de Lisboa, segundo a qual Angola e Moçambique eram
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províncias ultramarinas de jurisdição portuguesa. Em consonância com esse posicionamento,
Brasil recusava a apoiar a Resolução 103 das Nações Unidas que recomendava a
independências e autodeterminação dos povos colonizados, tal como sucedera em 1973
quando o Brasil junto com Portugal, África do Sul, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos
da América votaram contra a Resolução da ONU que reconhecia a Declaração Unilateral da
Independência da Guiné-Bissau (PENNA FILHO, 2008; SEIBERT, 2011; KRAYCHETE,
2019). A postura brasileira chamou atenção a vários países, sobretudo aos seus vizinhos
latino-americanos, não só pela forma como o Brasil teria expressado o seu direito de voto
naquele evento das Nações Unidas, mas por ter sido o único país sul-americano a votar contra
as independências dos Estados luso-africanos (FINGERMANN, 2019; ALMEIDA, 2019).
O verdadeiro ponto de inflexão na PEB rumo à África, que romperia o “estado de
quarentena” do país, só viria a suceder em circunstâncias alheia à vontade brasileira e sobre as
quais não tinha controle. Cita–se como exemplos, a crise do petróleo de 1973 que acossava o
sucesso da estratégia “milagre brasileiro”, onde o petróleo constituía a principal fonte de
energia para o seu sucesso, o apoio do mundo árabe às lutas de libertação africana que
ameaçava bloquear a oferta de petróleo a todos países e regimes que continuassem a dar
sustento à colonização em África e o acordo dos dezessete Estados da África subsaariana
exportadores de petróleo firmado a 24 de novembro de 1973, que incluía o Brasil na lista dos
seis países que receberiam sanções econômicas, como o embargo de petróleo, por conta das
suas posições nas questões de descolonização da África (PIMENTEL, 2000; PENNA FILHO,
2008; SEIBERT, 2011; VISENTINI, 2013; RIZZI; SCHUTZ, 2017).
Acresce-se aos fatores acima, mais três. O primeiro fator está relacionado com o
receio do Brasil de que os Estados da África subsaariana imbuídos pelo ressentimento do seu
comportamento no processo de descolonização votassem juntos com Argentina nas Nações
Unidas, na questão de consultas prévias sobre a construção da barragem do Itaipu o que
inviabilizaria o projeto, já que na resolução 3.129 do Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas em novembro de 1973, alguns países africanos haviam votado contra o Brasil.
O segundo fator está aliado à Revolução dos Cravos de 1974, que levou a queda do regime
fascista do Salazar. O último fator deveu-se a pressão diplomática exercida pela Organização
da Unidade Africana (OUA), que em diferentes fóruns lembravam o Brasil a ter uma postura
coerente e favorável às independências africanas (LEITE, 2011; RIZZI; SCHUTZ, 2017).
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Todos esses fatores, em seu conjunto, condicionariam a redefinição da estratégia de
relacionamento do Brasil com os Estados africanos, notadamente com os produtores e
exportadores de petróleo. O país passa a adotar uma postura mais ousada e isenta de
influências, tal como preconizava o “Pragmatismo Ecumênico e Responsável” de Geisel
(1974-1979) e do seu chanceler Azeredo da Silveira (LOHBAUER, 2000; NETO, 2011;
SEIBERT, 2011; CAU, 2011; KRAYCHETE, 2019).
Conforme depreendido por Penna Filho (2008), citando o ex-ministro Saraiva
Guerreiro (1992), o “curto-circuito” do presidente Geisel era ajudar o processo de
descolonização das independências dos países luso-africanos, com vista a sair da ambiguidade
com relação a Lisboa. Essa agenda fazia parte de “um grande projeto do Brasil”, conhecido
como “autonomia”, cujos substratos consistiam na isenção de fronteiras ideológicas,
desvinculação das posições norte-americanas e nações europeias e baseando as relações
internacionais nas convicções e interesses nacionais do país (HIRST; PINHEIRO, 1995;
SILVEIRA, 2010; SARAIVA, 2012).
Nota-se neste período o primeiro ciclo de investimentos brasileiros em África,
envolvendo por um lado, a Petrobrás em Angola e Nigéria, e por outro, um pequeno grupo de
grandes empresas de construção e engenharia, tais como, a Norberto Odebrecht em Angola,
Mendes Júnior na Nigéria e Mauritânia, Ecisa em Tanzânia, Andrade Gutierrez na Zâmbia,
Camarões e Congo e, sisal em Angola (IGLESIAS; COSTA, 2011; VEIGA, 2015). Para
catapultar o maior fluxo de bens e serviços brasileiros na África, a então companhia aérea
brasileira, a VARIG inaugurava em meados de 1977, a sua primeira rota de voos semanais
para Lagos, Nigéria. Essa iniciativa estava estreitamente atrelada à investida econômica do
Brasil no continente africano, destacando-se na altura, as parcerias com Nigéria e Gabão,
onde 95% das importações realizadas pelo Brasil era o petróleo, enquanto isso, Angola
comprava do Brasil muito mais do que o Brasil importava (CASTRO, 2011; PIMENTEL,
2000).
Foi na última presidência da ditadura militar, sob a liderança do general João
Figueiredo (1979-1985), que Brasil intensificaria seus laços de cooperação com o continente
africano. Realiza visitas a Nigéria, Senegal, Guiné Bissau, Cabo Verde e Argélia em 1983,
ficando registrado na história das relações entre Brasil e África como o primeiro presidente
brasileiro a visitar o continente (PIMENTEL, 2000; VISITINI; PEREIRA, 2008; STOLTE,
2015; ABDENUR; RAMPINI, 2015). O impacto da viagem de Figueiredo pela África pode
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ser testado pelo incremento do número das missões diplomáticas brasileiras criadas em
África, pela intensificação dos fluxos comerciais mais equilibrados, com aumento das
exportações brasileiras de bens de consumo, alimentos, automóveis e a participação de
empresas brasileiras em projetos de construção de infraestruturas (FORREST, 1982;
OLIVEIRA; PIERI, 2016). Em concomitância, na área de IDE, várias empresas brasileiras
aportaram grandes somas em investimentos no continente (Braspetro na Argélia e Líbia, Cia
Vale do Rio Doce no Egito, Mendes Jr. e Odebrecht em Gana) (RIBEIRO, 2007; LEITE,
2011, CAU, 2011).
Se no período entre finais da década de 1970 e princípios de 1980, a ação brasileira em
África foi caracterizada por uma diplomacia ativa com resultados políticos e económicos
visíveis, os anos subsequentes foram dominados por uma relativa distensão, testemunhada por
mudança de foco na PEB, de África para outras regiões e contextos (PENNA FILHO; LESSA
2007; PENNA FILHO, 2008; SARAIVA, 2010). Por um lado, a África era nesse período
confrontada por instabilidade política, guerras civis intermináveis, falta de perspectiva para o
crescimento econômico num futuro próximo, estrutura econômica quase totalmente
desvinculada dos processos produtivos, corrupção generalizada e doenças mortais como a
AIDS. Além disso, a África encontrava-se no processo de implementação dos programas de
reabilitação econômica, que empurraram parte dos Estados à beira do colapso político e
econômico e impondo-lhes barreiras para a sua inserção na economia mundial (PENNA
FILHO, 2008; KRAYCHETE, 2019). Por outro lado, salvo em algumas exceções, pesquisas
apontam que o governo de José Sarney (1985-1990), não possuía uma política externa clara
orientada para África, mesmo quando os analistas internacionais o alertavam sobre um
possível “renascimento africano” no pós-Guerra Fria e do retorno de China e Índia na África,
a visão do Brasil sobre o continente negro manteve-se cética, atrelando-se ao senso comum do
ocidente de que, a “África era um caso perdido para a humanidade” (PENNA FILHO, 2008;
SARAIVA, 2010).
Embora ao longo desse período tenha havido tendência de recuo na pauta da PEB para
África, isso não significou o abandono dos contatos com o continente africano. As relações
entre as partes prevaleceram, mas orientadas por “política de autonomia pela participação”
que consistia no ativo envolvimento do Brasil na elaboração das normas internacionais e, na
“seletividade de parcerias”, baseadas em prioridades bem explícitas e delimitadas de parceiros
(RIBEIRO, 2008; VIGEVANI; CEPALUNI, 2011; CAU, 2011). No rol dos ajustes
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verificados, a literatura (RIBEIRO, 2008; SEIBERT, 2011) esmiúça algumas iniciativas que
no seu entender, lograram intensificar as relações Brasil-África, como, por exemplo, a
realização do encontro de Chanceleres dos Países de Língua Português em 1989, em São Luís
do Maranhão, que se tornaria o embrião da atual Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). No domínio de segurança regional, Brasil se notabilizou na defesa pela
criação da Zona de Paz e Cooperação Atlântico Sul (ZOPACAS), que se assemelhava à
Organização Atlântico Norte (OTAN), na qual o país luso-latino teria maior protagonismo no
seu sonho de obter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas (RIBEIRO,
2008; SEIBERT, 2011).
Na dimensão bilateral, Brasil se notabilizou no reforço das relações comerciais com a
África do Sul, Angola e Nigéria, países ricos em recursos naturais. No caso específico de
Angola, houve concessão de três linhas distintas de créditos. A primeira, com valor alocado
entre US$ 50 a 90 milhões, tinha como objetivo o financiamento de bens de consumo. Na
segunda linha, o financiamento variava de US$ 60 a 120 milhões e destinava-se aquisição de
bens de capital. A última linha estava especificamente vinculada à construção da hidroelétrica
de Capanda pela Odebrecht S.A., cujo valor ascendia a US$ 1 bilhão (RIBEIRO, 2008;
VIGEVANI; CEPALUNI, 2011).
A subjacente lógica da estratégia de seletividade e do consequente distanciamento dos
eixos nas relações entre Brasil e África no cenário político manteve-se nos governos de
Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e se consolida durante a
administração Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Como ponderam Hirst e Pinheiro
(1995) e Saraiva (2010), tratava-se de mudanças de prioridades na agenda da PEB que no
lugar da África, a primazia foi o Primeiro Mundo, a América Latina e o MERCOSUL, sob o
entendimento de que, o Brasil havia cometido erros graves durante o governo de Geisel em
apostar pela África. Decorrente dessa percepção, o governo Itamar Franco (1992-1994)
reduziria o número de missões diplomáticas brasileiras em África, que passaram de 34 em
1992 para 24 em 1993. Esta ação também foi acompanhada pela restrição orçamentária a qual
se destinava à política externa brasileira africana e, como resultado, registra-se nesse período
uma desaceleração dos fluxos comerciais (RIBEIRO, 2008; RIBEIRO, 2009; FERREIRA,
2013; KRAYCHETE, 2019).
A marginalização da África no cenário político brasileiro também se refletiu no setor
de transportes com o corte abrupto das linhas aéreas de que ligavam o Brasil às capitais
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africanas de Lagos, Abidjan, Luanda e Maputo, estabelecidas nos governos militares,
passando estas a serem substituídas por ligações triangulares, Brasil-África via Europa. A
partir do MERCOSUL, o Brasil passou a imprimir as suas ações de cooperação com
Comunidade para o Desenvolvimento dos Estados da África Austral (SADC), com a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com a Zona de Paz e Cooperação do
Atlântico Sul (SANTANA, 2003; LECHINI, 2008; RIBEIRO, 2008). Na esfera multilateral, o
Brasil mostrou a sua disposição em participar nas diferentes frentes das operações de
manutenção de paz das Nações Unidas em África e desempenhou um papel fundamental na
quebra de patentes dos medicamentos antirretrovirais com vista a facilitar o tratamento de
AIDS em África (RIBEIRO, 2009; SEIBERT 2011; RAMANZINI JÚNIOR; MARIANO;
ALMEIDA, 2015).
Já durante o governo de FHC (1995-2002), o Brasil continuou com a estratégia de
seletividade das parcerias com o Terceiro Mundo, baseado em critérios que associavam
vantagens econômicas e com os fatores políticos (VIGEVANI; CEPALUNI, 2011). Em
termos de ações concretas, FHC é lembrado em África no cenário diplomático pelas suas
viagens de alto nível e a assinatura de acordos comerciais com África do Sul, Namíbia,
Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Nigéria, bem como pelo
lançamento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinado em julho de
1996

que

procurou integrar

o Brasil

com África, numa

base

político-cultural

institucionalizada. Mantém também ativa participação nas organizações multilaterais,
particularmente na Organização Mundial do Comércio, em Missões de Verificação das
Nações Unidas em Angola (UNAVEM I-III) e na Missão Observadora das Nações Unidas em
Angola (MONUA) em 1995-1997, com o envio de 1.200 soldados (LECHINI, 2008;
SEIBERT, 2011). Fora dessas ações, a literatura encontra poucos avanços na PEB para África
(RIBEIRO, 2009; STOLTE, 2015).
Com a chegada de Luíz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil, em 2003, novas
perspectivas se abrem na pauta da PEB para África, revertendo a negligência seguida pelos
seus antecessores que haviam preferido consolidar os laços com os países desenvolvidos em
detrimento das relações com a África (RIBEIRO, 2009; CASTRO, 2014; PEREIRA; TATIM,
2017). No seu discurso inaugural, Lula elegeu a África do Sul entre os grandes em
desenvolvimento ao lado da China, Índia e Rússia e destacou o continente africano como
vetor basilar da sua política externa. Na ocasião, Lula afirmou que a ação diplomática do
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Brasil estaria orientada por uma perspectiva de solidariedade humanitária, comprometida com
os laços profundos históricos que uniam o Brasil e África, na redução das assimetrias, na
promoção do desenvolvimento e no combate à pobreza e à fome (CAPTAIN, 2010; LEITE,
2011; OLORUNTOBA, 2014).
A África passou nesse novo contexto a ser considerada uma das regiões prioritárias
dentro da PEB, expressa, sobretudo, no aumento sem precedente de número de viagens
presidenciais e do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, para África, na
quantidade de visitas de chefes de Estado e de governos africanos recebidos em Brasília, no
número de encontros de cúpula realizados tanto no Brasil quanto em África, no número dos
acordos de cooperação técnica firmados com os Estados africanos, na dinâmica das relações
econômicas e na reconfiguração interna do Itamaraty, tendo o Departamento de África e
Oriente Médio se desdobrado em repartições autônomas, cada uma delas, dedicada
exclusivamente aos assuntos dessas regiões (RIBEIRO, 2009; WHITE, 2010; MIYAMOTO,
2013; STOLTE, 2015).
Na sua primeira visita à Ilha de São Tomé, Lula inaugurou a embaixada brasileira. O
presidente brasileiro afirmou aos presentes que a abertura da embaixada naquele país insular
simbolizava o começo do pagamento da dívida histórica de escravidão com o povo africano
da qual o Brasil se beneficiou. Na Ilha de Gorée, Senegal, e no Benin, o Presidente Lula
voltou a pedir perdão aos africanos pelo sofrimento causado pela escravidão (RIBEIRO,
2009; KRAYCHETE, 2019).
Ao contrário do seu predecessor, FHC, que pautou por uma política de seletividade de
parcerias baseada em critérios de mútua identidade cultural com os Estados luso-africanos e
de posse de recursos petrolíferos, Lula não limitou a intensificar relações apenas com os
países de língua portuguesa ou com países ricos em recursos energéticos, mas estendeu suas
ações para quase todo o continente africano. Restaurou as missões diplomáticas encerradas
pelo seu antecessor, abriu novas missões diplomáticas no continente, ampliando deste modo,
o número das missões diplomáticas brasileiras em África para 37 em 2011, contra as 17
embaixadas que existiam em 2002. Os países africanos por sua vez abriram, neste período, 17
novas embaixadas em Brasília, totalizando 27 missões diplomáticas africanas (RIBEIRO,
2009; LEITE, 2011; OLORUNTOBA, 2014; MAHMOUD, 2014; MUÑOZ; CARVALHO,
2016).
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Estas interações políticas tiveram reflexos positivos na esfera econômica, traduzidas
no aumento expressivo das relações comerciais de ida e volta entre o Brasil e África em mais
de seis vezes, passando de US$ 4,2 bilhões em 2000 para US$ 27,6 bilhões em 2011 na
balança comercial. Este salto quantitativo colocaria a África nas estatísticas comerciais do
Brasil, como o quarto parceiro, ficando apenas atrás da China, dos Estados Unidos e da
Argentina e posicionando-se à frente de parceiros tradicionais como, Alemanha e Japão
(BARBOSA;

NARCISO;

BIANCLALANA,

2009;

ABDENUR;

NETO,

2014;

OLORUNTOBA, 2014; MUÑOZ; CARVALHO, 2016).
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Figura 1: Gráfico sobre Comércio Brasil- África no período entre 2000 a 2010

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Ministério do Comércio do Brasil, 2016 .

A desagregação dos produtos participantes no fluxo comercial mostra o predomínio
das exportações brasileiras em produtos como máquinas, automóveis, eletrodomésticos,
minério de ferro, combustíveis, açúcar, carne bovina, alimentos enlatados, frango congelado,
vestuário, bolachas, pastilhas elásticas, biscoitos, livros, produtos de beleza e para restauração
e decoração de edifícios. Enquanto isso, África exportaria para o Brasil petróleo bruto,
minérios de magnésio, hulha antracite não aglomerada, cacau, pedras preciosas, algodão, a
madeira, o pescado, artesanato e alumínio (MAWAKDIYE, 2008; RIBEIRO, 2010; LEITE,
2011).
Entre os principais parceiros comerciais do Brasil na África são a África do Sul com
20,5%, Nigéria 17,6%, Egito 14,4% e Angola 14,3%. Os quatro países somam 66,8% do
comércio brasileiro com a África. Não obstante o crescente aumento dos laços comerciais do
Brasil com os países africanos verificado ao longo desse período, a balança comercial foi

54

desequilibrada, pendendo a favor da África, onde as importações brasileiras a partir do
continente representaram US$ 15,43 bilhões em 2011, enquanto as suas exportações para
África ascenderam US$ 12,22 bilhões. Este desequilíbrio também se reflete na hierarquia dos
parceiros comerciais mais importantes de África, com o Brasil a ocupar o 10º destino de
exportação mais importante para África e o 16º parceiro comercial mais importante para na
pauta das importações (BARBOSA; NARCISO; BIANCALANA, 2009; STOLTE, 2012).
Para dinamizar os intercâmbios comerciais com África, Lula experimentaria uma série
de medidas de promoção comercial, baseada na atuação da Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil). Nesse contexto, uma missão de prospecção
comercial envolvendo 93 empresas, seria enviada em 2009, em Angola, Moçambique e África
do Sul, para apresentar as suas oportunidades de negócios e, no ano seguinte, APEX-Brasil
abriria o seu primeiro escritório, em Angola. Para facilitar a mobilidade de bens, serviços e de
pessoas do Brasil para África e vice-versa, durante a administração Lula foram estabelecidos
voos semanais diretos entre o Brasil e a África do Sul, Angola e Cabo Verde (RIBEIRO,
2009; GARCIA, 2020).
Este quadro de oportunidades ajudou a estimular o aumento dos investimentos direitos
brasileiros em África que alcançaram uma cifra de US$ 31 bilhões em 2005. Entre os maiores
receptores, a África do Sul foi o país que mais investimentos brasileiros recebeu em 2005
(US$ 6.4 bilhões), seguido do Egito, Nigéria, Marrocos, Sudão, Guiné Equatorial, República
Democrática do Congo, Argélia, Tunísia e Chade (RIBEIRO, 2007; RIBEIRO, 2009;
MINEZES, 2013). Além das empresas alimentares e agronegócios, o investimento brasileiro
em África também contou com a participação de empresas de exploração mineira, de
manufaturas e de construção civil (WHITE, 2010; GARCIA, 2020). Até 2009, o total de
investimento brasileiro em África ascendia US$ 10 bilhões (SEIBERT, 2011; KRAYCHETE,
2019).
Neste período também foi anunciado o alívio da pressão de dívida de alguns Estados
africanos, nomeadamente, US$ 315,1 milhões de Moçambique, correspondente em 95 por
cento do total da dívida que o governo moçambicano havia contraído com o Brasil, US$ 84,7
milhões da Nigéria e US$1.2 milhão de Cabo Verde. A justificativa foi de que a remissão da
dívida ajudaria os países africanos a escapar da tendência estrutural de endividamento,
aumentaria a sua participação no comércio internacional e estimularia o desenvolvimento. A
renegociação de dívidas foi importante também, pois era tida como uma das condições das

55

instituições credoras brasileiras concederem novas linhas de crédito (LECHINI, 2008;
STOLTE, 2012; CHICHAVA, 2017).
A par da sua ofensiva diplomática e de cooperação bilateral, Lula da Silva lançou uma
série de iniciativas políticas bi regionais no sentido de institucionalizar a nova relação com a
África no quadro da cooperação Sul-Sul. Uma das mais importantes iniciativas criadas no
quadro dessa parceria, foi a Cúpula semestral África-América do Sul (Cúpula ASA),
constituída por 66 Estados sendo 12 sul-americanos e 54 africanos, cujo objetivo era discutir
os desafios comuns e as possibilidades de cooperação dos dois continentes. A primeira
reunião da Cúpula foi realizada em 2006 na Nigéria com a participação de mais de 60 chefes
de Estado e de governos de ambas as regiões e serviu como uma etapa mais ampla para o
Brasil demonstrar à comunidade internacional o seu engajamento em África e estabelecer-se
como uma ponte entre as duas regiões (MAHMOUD, 2014; FERREIRA, 2016;
KRAYCHETE, 2019).
Na sequência, Brasil organizaria o Fórum Brasil-África sobre Política, Cooperação e
Comércio como um evento simbólico para anunciar uma “nova era das relações entre o Brasil
e a África”, reunindo acadêmicos africanos e brasileiros, autoridades governamentais e
sociedade civil. Paralelamente, o Brasil se propôs a estabelecer relações estratégicas com o
governo sul-africano, resultando no lançamento do Fórum Trilateral de Diálogo IBAS (Fórum
de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul) em 2003, após ter incluído a Índia. Conceptualizada
como um mecanismo que liga três Potências Regionais às aspirações globais, a cooperação
Sul-Sul do Fórum (financiada através de um fundo especial dos três países) tem ênfase na
África (SOTERO 2009; VIEIRA; ALDEN, 2011). Em 2010, foi organizada na Ilha do Sal,
Cabo Verde, a Cimeira bi regional Brasil-Comunidade Económica do Estados da África
Ocidental (CEDEAO) com o objetivo de estabelecer uma Zona de Paz e Cooperação no
Atlântico Sul e promover a cooperação empresarial e outras formas de cooperação entre os
países. (CHICHAVA, 2017). Iniciativas análogas incluíram a participação ativa do Brasil
dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o lançamento da Iniciativa
Cotton-4, constituída por Mali, Benin, Burkina Faso e Chade, e o “Diálogo Brasil-África”
sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural (STOLTE, 2015).
Avantajando-se da sua experiência técnica inovadora em áreas praticadas com sucesso
a nível doméstico, a aposta do governo Lula penderia para a cooperação técnica, endossada na
partilha de conhecimentos (SOUSA, 2010; CABRAL, 2011; CASTRO, 2014; MAHMOUD,
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2014; MUÑOZ; CARVALHO, 2016). Para dinamizar tal ação, uma série de instituições
federais, estaduais, privadas e núcleos de pesquisas independentes seriam mobilizados e
envolvidos direta e indiretamente no processo de negociação e execução de diversos projetos
técnicos de cooperação em África. Estima-se que, até 2010, o continente africano tenha
recebido do Brasil US$ 22.1 milhões, correspondente a 57% do total de projetos de
cooperação técnica oferecidos por Brasil aos seus parceiros, sendo que os setores de
agricultura com 26%, saúde com 22% e educação com 12%, foram os maiores beneficiários
dessa cooperação (CHICHAVA, 2017; IPEA, 2018).
No domínio de agricultura, por exemplo, Brasil passou a se autoproclamar junto da
comunidade internacional e da liderança africana, como um parceiro ideal, com o qual, o
continente poderia contar nos seus desafios de luta contra a fome, a importação de alimentos e
da pobreza, com o fundamento de que, seus conhecimentos e técnicas agrícolas eram
facilmente adaptáveis e replicáveis ao contexto africano, devido à semelhança geofísicas de
solo e de clima, o tropical (BANCO MUNDIAL/IPEA, 2011; MENEZES; RIBEIRO, 2011;
MUÑOZ; CARVALHO, 2016; CHICHAVA, 2017). Diante dessa percepção e aliado ao fato
da agricultura constituir a base das economias africanas, Brasil buscou implantar em África os
primeiros escritórios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) no Gana,
em 2006 e em Moçambique em 2008. Com os escritórios da EMBRAPA instalados no solo
africano, Brasil passou a direcionar as suas ações de cooperação no setor agrícola, no
desenvolvimento de capacidades, apoio técnico para centros locais de pesquisa agrícola, por
meio de assistência técnica gratuita para o melhoramento da qualidade dos solos, adaptando
as sementes ao clima, melhoraria de sementes e variedades de culturas, reforçando a sua
resistência às pragas e à estação de seca, a realização de pesquisas conjuntas com os técnicos
dos países africanos, mediante o compartilhamento de conhecimentos e de experiências no
campo do desenvolvimento tecnológico da agropecuária, agro- floresta e meio ambiente
(MENEZES; RIBEIRO, 2011; SCHLESINGER, 2013; MUÑOZ; CARVALHO, 2016).
Em um esforço para fortalecer a agricultura familiar na África, o Brasil também
transferiu seu doméstico “Programa Mais Alimentos” para países parceiros no continente. Em
resposta às demandas dos ministros africanos da Alimentação e Agricultura no “Diálogo
Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”,
organizado pelo Brasil em 2010, o projeto tenta replicar o programa brasileiro de agricultura
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familiar, apoiando os agricultores familiares africanos em toda a cadeia de valor (STOLTE,
2015; MUÑOZ; CARVALHO, 2016; ABC, 2020).
Na área de saúde, o Brasil tentou replicar os programas nacionais bem-sucedidos, em
“modelos” de cooperação internacional em África. No decurso dos dois mandatos de Lula,
foram assinados um total de 53 acordos bilaterais sobre temas de saúde com 22 países
africanos, com destaque para a prevenção do HIV-AIDS, o combate à malária, a criação de
Bancos de Leite Humanos, a campanha de vacinação infantil contra sarampo e assistência na
criação e reorganização de infraestruturas e instituições de saúde (STOLTE, 2012; BRUYN,
2018; IPEA: 2018).
No âmbito da educação e formação profissional, destacam-se como destinatários das
ações de cooperação, principalmente os países membros da CPLP (Comunidades dos Países
de Língua Portuguesa). São importantes iniciativas o Programa de Incentivo à Formação
Científica e o Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação, ambos realizados por
uma parceria entre Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a CAPES. Estima-se que
durante a administração Lula, mais de quatro mil e quinhentos estudantes de mais de 20
países africanos receberam bolsas de estudo para estudar no Brasil, dos quais 73% do total das
bolsas de graduação no âmbito de PEC-G foi destinado a estudantes dos PALOP (IPEA,
2018; ABC, 2021).
No campo das energias não renováveis, com enfoque para os setores petrolífero, gás
natural e carvão, o continente africano ofereceu grandes oportunidades para investimentos
brasileiros durante a administração Lula. Decorrente desses vastos recursos, a Petrobrás
esteve presente em cinco países africanos: Angola, Líbia, Namíbia, Nigéria e Tanzânia. Ainda
na área de energia, merece destaque o projeto de “revolução dos biocombustíveis”. A
“revolução energética brasileira”, anunciada por Lula em todas as suas visitas pela África
visava a substituição da matriz energética de origem fóssil por energia limpa. Angola é o
segundo maior produtor africano de petróleo e Lula defendia que os dois países poderiam
juntos participar desta revolução energética (VIZENTINI, 2008; LEITE, 2011).
Na área da defesa entre 2003 e 2010, foram assinados acordos de cooperação com sete
países africanos (África do Sul, Angola, Moçambique, Namíbia, Guiné Equatorial, Nigéria e
Senegal), que abrangiam a temática de manutenção da paz e segurança internacionais, solução
de conflitos regionais, colaboração no ordenamento e exploração dos recursos do Oceano
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Atlântico Sul e desenvolvimento de capacidades em pessoal (capacitação de militares) e
material de defesa (ABC, 2010; ABDENUR; MARCONDES, 2014).
Depreende-se, no entanto, a grande parte da ação brasileira para o desenvolvimento na
África, consistir em cooperação técnica, envolvendo a transferência de ativos intangíveis,
como conhecimento, tecnologia e habilidades. Portanto, a cooperação internacional brasileira
para o desenvolvimento não envolve transferências financeiras, o que faz com que o seu valor
econômico e social não possa ser facilmente mensurado ou quantificado e certamente não
possa ser capturado simplesmente olhando para as despesas de viagem dos especialistas
(SOUSA, 2013). Em termos estatísticos, apesar de divergência de dados, Sousa (2013)
assume que, até 2010, a cooperação para o desenvolvimento do Brasil na África foi de US$
30,4 milhões, valor que em termos percentuais representou 22% do total da cooperação
internacional para o desenvolvimento do Brasil. Estes números para a autora posicionariam a
África como a segunda região parceira mais importante no panorama de CID do Brasil,
seguida da América Latina. Além da cooperação técnica, o Brasil também recorreu a outras
formas de cooperação com África, oferecendo assistência humanitária a países em situação de
emergência, perdão de dívidas a países altamente endividados, fornecendo créditos
concessionais à exportação e contribuições à organizações multilaterais internacionais e
regionais que trabalham no desenvolvimento.
A ação do governo Lula não visava apenas resgatar o lugar do Brasil em África,
perdido nos primeiros anos de redemocratização do Brasil, mas uma estratégia de salvaguarda
dos seus interesses estratégicos políticos, económicos e culturais em África, período no qual a
mídia e as academias internacionais abordavam sobre os méritos e perigos da emergência
chinesa e das incursões iniciais da Índia ao adotarem o continente africano como prioritária
nas suas políticas externas no período pós Guerra-Fria (SEIBERT, 2011; ALVES, 2018).
Apesar de continuidade dada pela Dilma Rousseff nos primeiros dois anos da sua
administração, as relações Brasil-África passaram por um período de recessão, como se pode
ver na redução do número de projetos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) em África,
que saíram de 253 para 161 e na diminuição do nível das exportações brasileiras para África
de US$ 12,22 bilhões em 2011 para US$ 9,7 bilhões em 2014 e deste para 5,6 bilhões, em
2019 (CHICHAVA, 2017; IPEA, 2018; COMEXSTAT, 2021).
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2.2. Relações Brasil-Moçambique
À semelhança do que se assistiu com o resto dos países luso-africanos, em
Moçambique, a dinâmica das relações com o Brasil também esteve condicionada aos
imperativos das potências ocidentais e ao cumprimento dos compromissos assumidos no
Tratado de Amizade e Consultas Mútuas, assinado com Portugal em 1953. O Tratado
impunha ao país luso-americano restrições ao suporte às lutas de libertação nacional dos
países africanos de matriz portuguesa e a manter contatos diplomáticos sem prévia consulta a
Lisboa. Em diferentes fóruns das Nações Unidas, o Brasil procurou agir por uma “diplomacia
vacilante” aos passos de “dança de samba”, ora votando contra, ora de forma deliberada
abstendo-se, as resoluções que recomendavam as independências dos Estados africanos de
matriz portuguesa da qual Moçambique é parte (SEGAL, 1969; DÁVILA, 2011; STOLTE,
2015).
Essa postura vai impactar negativamente nas futuras relações, não só com os Estados
de matrizes luso-africanas, mas com todos os países africanos (FILHO; LESSA, 2007; CAU,
2011; ABDENUR; RAMPINI, 2015). No caso particular de Moçambique, ressalta a
literatura, o período compreendido entre finais da luta de libertação de Moçambique do jogo
colonial e imediatamente à independência nacional foi especialmente tenso, embora, no
quadro da estratégia de pragmatismo responsável e ecuménico adotada por Geisel (19741979) tenha havido várias tentativas diplomáticas tendentes de aproximação com a Frente de
Libertação de Moçambique (FRELIMO) (SANTOS, 2014; DÍAZ, 2017; KRAYCHETE,
2019).
Uma das tentativas da investida diplomática brasileira como sendo ponto de partida
para estabelecimento das relações com a FRELIMO data de 1º de dezembro de 1974, quando
uma delegação especial do Itamaraty foi enviada a Dar-es-Salaam com objetivo de encontrar
com a direção máxima da FRELIMO para se justificar sobre as razões que levaram Brasil a
tomar a atitude de não ingerência na política doméstica de Moçambique e de outras nações
africanas nas lutas anticoloniais, propor ao movimento a criação de uma Representação
Especial Brasileira em Lourenço Marques no Governo de Transição e sugerir à FRELIMO a
participação do Brasil nas cerimônias do dia da proclamação da independência nacional de
Moçambique, que se assinaria a 25 de junho de 1975 (PENNA FILHO; LESSA, 2007;
SANTOS, 2014).
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No encontro entre a delegação brasileira e a direção da FRELIMO, representada por
Samora Machel, a proposta apresentada por Brasil foi rejeitada. Samora Machel, líder do
movimento, mostrou-se relutante à presença do governo brasileiro no dia 25 de junho de
1975. Mas aceitou a presença no evento de Estados “irmãos”, constituídos por países
africanos e membros da Organização da Unidade Africana, os países “amigos” dos quais,
integravam a China e os países do bloco de Leste que ajudaram a FRELIMO na insurreição
armada contra o colonialismo português, e a participação dos “camaradas brasileiros”, isto é,
membros dos partidos esquerdistas do Brasil, tais como, Luís Carlos Prestes e Miguel Arraes
(CABAÇO, 2011; SANTOS, 2014; DÍAZ, 2017; KRAYCHETE, 2019).
Falhada a primeira investida diplomática brasileira, Ernesto Geisel designaria Ovídio
de Andrade Melo, então cônsul do Brasil em Londres para manter contatos paralelos com os
membros do MPLA e da FRELIMO. Foi reiterada a proposta brasileira de estabelecimento de
uma Representação Especial em Lourenço Marques, discussão iniciada em Dar-es-Salaam
(PENNA FILHO; LESSA, 2007; SANTOS, 2014; ALMEIDA, 2016; DÍAZ, 2017). Segundo
Elsa Kraychete (2019), diferentemente de Angola, onde a proposta de criação de
Representação Especial brasileira em Luanda foi facilmente acolhida, como estratégia de
legitimação de MPLA no cenário internacional, em Moçambique, a coesão e o prevalecente
ressentimento dentro da liderança da FRELIMO fizeram com que tal proposta registrasse
resistência. A animosidade da liderança da FRELIMO perante a postura brasileira continuou
presente em vários aspectos e ocasiões, quer antes, quer depois da independência de
Moçambique (SANTOS, 2014; DÍAZ, 2017).
Não obstante o impasse registrado ao longo desse período, paulatinamente a
FRELIMO começou a dar sinais de moderação e abertura na sua agenda da política externa.
No lugar de persistir com as críticas sobre a postura hostil e passiva do Brasil face as
independências dos Estados luso-africanos, Moçambique passou a perseguir uma estratégia de
diversificação das parcerias no sistema internacional, estabelecendo relações políticas e
diplomáticas, tanto com os Estados socialistas como com os capitalistas. Seria, portanto, em
meio dessa postura da FRELIMO, aliada a árdua diplomacia brasileira, que a 15 de novembro
de 1975, os dois Estados estreitariam relações diplomáticas e, no dia 1º de março de 1976, o
Brasil inauguraria a sua Embaixada em Lourenço Marques (CAU, 2011; ABDENUR;
RAMPINI, 2015; MILANI; CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016; RIZZI; SCHUTZ, 2017;
KRAYCHETE, 2019; FINGERMANN, 2019; MARCONDES, 2019).
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Moçambique só inaugurará a sua Embaixada no Brasil em janeiro de 1998, duas
décadas mais tarde depois da criação da missão diplomática brasileira em Maputo (PENNA
FILHO; LESSA, 2007; SANTOS, 2014; DÍAZ, 2017). As razões dessa lentidão são
complexas e envolvem diversas lentes de análises. Por um lado, tem sido trivial na literatura
estabelecer ligações automáticas com o rancor prevalecente dentro da liderança da FRELIMO
pela forma como o Brasil teria gerido o processo de descolonização da África-lusófona
(SANTOS, 2014). Por outro lado, denota-se nos estudos de Cau, (2011) e Fingermann (2019)
os problemas internos de ordem política, econômica e social em Moçambique no período pósindependência e durante a Guerra Civil (1976-1992).
Diante das circunstâncias descritas atrás, os primeiros intercâmbios oficiais de alto
nível, só terão início nos finais da década de 1980. Período no qual, o ministro de Relações
Exteriores do Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro realiza visita a cinco Estados da África
Austral (Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, Zimbábue e Angola). Esta foi a primeira vez que
um chanceler brasileiro visitou Moçambique (RIZZI; SCHUTZ, 2017; FINGERMANN,
2019). Entre os temas que dominaram o encontro com as autoridades moçambicanas, Santos
(2014) elenca quatro pontos: (i) a cooperação nas suas mais variadas vertentes, sobretudo,
expresso do lado brasileiro na implementação de projetos de cooperação baseados em
negócios e do lado moçambicano numa perspectiva de cooperação para o desenvolvimento
que visava reconstruir o país, (ii) a questão da independência da Namíbia, país que na altura
era ocupado pelo regime minoritário sul-africano e, uma vez que o Brasil mantinha boas
relações com a África do Sul, Samora Machel sugerira a intervenção brasileira como de
capital importância para independência da Namíbia, (iii) a questão de possíveis restrições de
Samora Machel por conta das relações conflituosas no passado e (iv) a possibilidade do uso
da língua portuguesa como veículo de aproximação.
A expectativa para Moçambique era de que o Acordo Geral de Cooperação entre
Brasil e Moçambique assinado no início da década de 1980 servisse de âncora para galvanizar
a cooperação técnica nas diferentes esferas entre os dois países. Não foi o que se assistiu nos
anos subsequentes à sua assinatura, mesmo após a institucionalização da Agência Brasileira
de Cooperação (ABC) em 1987, ligada diretamente ao Ministério das Relações Exteriores. As
atividades de cooperação técnica não tiveram avanços significativos, salvo em algumas
iniciativas de caráter pontual (FORREST, 1982; SANTOS, 2014; LIMA; MILANI, 2016;
BUSSOTTI; MACAMO, 2018; MARCONDES, 2019).
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Foi, todavia, a partir do encontro entre José Sarney e Samora Machel, realizado em
setembro de 1985 em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que as
relações entre Brasil e Moçambique começariam a ganhar novos contornos. No encontro, os
dois estadistas passaram em revista as possibilidades de uma cooperação econômica,
sobretudo, nas áreas de madeira, carvão mineral, na qual as pesquisas geológicas, já
indicavam existir em Moçambique extensas quantidades de jazigos de recursos carboníferos e
na transferência de tecnologias (SANTOS, 2014; CUCO, 2018; FINGERMANN, 2019).
Um ano após a sua tomada de posse como o novo presidente de Moçambique,
Joaquim Chissano realiza uma visita oficial ao Brasil em abril de 1988. Foi o mais importante
momento nas relações bilaterais, dado que esta era a primeira visita de um chefe de Estado
moçambicano a se fazer ao Brasil desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1975
(RIZZI, SCHUTZ, 2017; CUCO, 2018). A visita de Chissano contribuiu para a revitalização
da cooperação técnica, principalmente nos setores de agricultura, cultura e educação e
transportes e comunicação (RIZZI; SCHUTZ, 2017; FINGERMANN, 2019).
A par das relações políticas e diplomáticas investidas por Brasil, notou-se no decurso
desse período, alguns avanços no comércio, expressos no aumento das exportações brasileiras
para Moçambique que passaram de US$ 4 milhões em 1976 para US$ 207 milhões em 1982
(GOVERNO DO BRASIL, 1980; SANTOS, 2014). Os principais produtos que dominaram a
pauta das exportações brasileiras no período foram: locomotivas, aviões, barcos de pesca,
equipamentos odontológicos, máquinas para uso em madeiras, materiais de plástico, azulejos,
livros didáticos, carne bovina enlatada, milho para canjiquinha, aguardente de cana e jeans. O
entendimento no período ressaltava que as relações comerciais eram caminho para o reforço
dos laços políticos (FORREST, 1982; SANTOS, 2014, DÍAZ, 2017; KRAYCHETE, 2019).
Nos anos posteriores ao fim da Guerra-Fria, as relações entre Brasil e Moçambique
começam a ganhar um novo fôlego, dentro do paradoxo de afastamento nas relações entre
Brasil e África no geral e no reforço dos laços de cooperação com os Estados luso-africanos
fundados na estratégia de seletividade de parcerias. Vários são reflexos que atestam o novo
impulso brasileiro em Moçambique no decorrer desse período. Entre eles, cita-se: a visita
presidencial de Fernando Collor de Mello à Moçambique em 1991, primeira visita de um
chefe de Estado brasileiro à Moçambique, participação na missão conjunta de observação e
acompanhamento do processo de paz supervisionado pela Organização das Nações Unidas
para Moçambique (ONUMOZ), a instalação da Embaixada de Moçambique em Brasília em
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1998, a doação brasileira de medicamento para ajudar às vítimas das cheias em Moçambique
no ano de 2000, a visita de FHC à Moçambique para participação na Terceira Cúpula de
Chefes de Estado e de Governo da CPLP, início das negociações entre a Vale e o governo
moçambicano sobre a exploração do carvão de Moatize e a concessão de perdão em 95% da
dívida que Moçambique contraíra com o Brasil (MILANI; CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016;
DÍAZ, 2017; RIZZI; SCHUTZ, 2017; KEMER; PEREIRA, 2018).
A visita de FHC a Moçambique viria a ser retribuída pelo presidente Joaquim
Chissano em junho de 2001. Na altura, Brasil e Moçambique firmaram seis instrumentos de
cooperação técnica nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Vale a pena lembrar
dois projetos que pela sua importância têm merecido destaque na literatura: o programa
nacional de prevenção das Doenças de Sexualmente Transmissíveis (DST) e Sindrome de
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e o Programa de Alfabetização Solidária, que tinha como
parceira a organização não governamental AlfaSol, liderada pela primeira-dama Ruth Cardoso
(MILANI; CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016; CUCO, 2018; BUSSOTTI; MACAMO, 2018).
Embora as investidas econômicas e políticas brasileiras em Moçambique tenham
começado a florescer durante a gestão de FHC, acredita-se que seja a partir de 2003, com
Lula da Silva na presidência, que Moçambique ganha crescente importância dentro da agenda
brasileira de cooperação para África, na qual, o “novo” Brasil estimularia o “novo”
Moçambique. Desde então, Moçambique passa a ser visto como uma oportunidade para o
estreitamento dos vínculos comerciais e de investimentos, onde empresas brasileiras poderiam
operar, como também um país no qual o Brasil realizaria os projetos de cooperação técnica,
implementaria os seus conhecimentos e trocaria as suas experiências. Esse movimento de
aproximação foi notório nas dimensões político-diplomáticas, na componente da cooperação
internacional para o desenvolvimento, nas ações econômico-financeiras e na área da defesa e
segurança. (CHICHAVA, 2011; CHICHAVA, et al., 2013; ALMEIDA; KRAYCHETE,
2013; ABDENUR; MARCONDES, 2014; CUCO, 2018).
No âmbito político e diplomático, foi expressivo o fluxo de intercâmbios presidenciais
ou de representantes de Brasil para Moçambique e vice-versa. Também foram inúmeros os
acordos de cooperação técnica firmados que resultaram em diversos projetos de cooperação
para o desenvolvimento. Em oito anos do seu mandato, Lula visitou Moçambique por três
vezes, em 2003, 2008 e 2010 (CAU, 2011; ABDENUR; RAMPINI; 2015; CHICHAVA,
2017; CUCO, 2018).
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Na sua primeira viagem de Estado a Moçambique, realizada em novembro de 2003,
que contou na sua comitiva com vários ministros e mais de 100 empresários brasileiros, Lula
e Chissano assinaram onze instrumentos de cooperação técnica (ALMEIDA; KRAYCHETE,
2013; RIZZI; SCHUTZ, 2017). Em comunicado conjunto sobre a visita, os dois presidentes
comprometeram-se a promover a inclusão e equidade social para as suas populações através
de políticas eficazes de segurança alimentar, assistência social, emprego, educação, direitos
humanos e meio ambiente (MRE, 2020).
No sentido contrário, Joaquim Chissano visitaria Brasil em 2004 e o seu sucessor
Emílio Guebuza (2005-2014), em 2007 e 2009. Durante a visita de Joaquim Chissano ao
Brasil em agosto de 2004, foram assinados importantes atos de cooperação, sobretudo, o
acordo de perdão de 95% da dívida pública que Moçambique havia contraído com o Brasil,
no montante calculado em US$ 315 milhões (MRE, 2020; ALMEIDA; KRAYCHETE, 2013;
RIZZI; SCHUTZ, 20017). Na visita de Guebuza, em 2007, também vários acordos foram
assinados, especialmente nas áreas da saúde e agricultura. (MILANI; CONCEIÇÃO;
M’BUNDE, 2016).
Conforme estudos de Bussotti e Macamo (2018), no período do governo Lula, Brasil e
Moçambique assinaram cerca de 70 atos de cooperação bilateral, dos quais, 34 durante as
visitas presidenciais de ambos os países. Soma-se a esses acordos, mais nove, sendo oito
assinados no governo Dilma Rousseff (2011-2015), e um assinado no governo Temer (20162019).
No domínio das relações econômico nota-se que, durante a maior parte do governo
Lula, as relações comerciais mantiveram-se relativamente estáveis. Dados do Sistema
Integrado do Comércio Exterior (SISCOMEC)1 revelam o aumento considerável do fluxo de
comércio dos dois países tendo saído de US$ 27 milhões em 2003 para US$ 42 milhões em
2010. No período em alusão, a balança comercial pendeu para o Brasil A partir de 2012, as
exportações de Moçambique começam a crescer e voltando a decrescer a partir de 2017. Os
produtos que apresentaram a maior participação das exportações brasileiras para Moçambique
foram: frango congelado, vestuários, bolachas, pastilhas elásticas, laticínios, produtos de
decoração e produtos de belezas. Moçambique por sua vez, exportou para o Brasil, algodão,
madeira, o pescado, artesanato e alumínio (CAU, 2011).

1

Disponível em: http://comextat.mdic.gov.br acessado: 01/09/2020
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Na componente de Investimento Estrangeiro Direito (IDE), o relatório do Centro de
Promoção de Investimentos (CPI), entidade pública moçambicana mapeadora dos
investimentos estrangeiros no país, divulgado em 2012, apontava que entre 2003 a 2010,
Moçambique era um dos países preferenciais dos investimentos brasileiros em África. Por três
anos consecutivos (2010, 2011 e 2012), o Brasil manteve o primeiro lugar no ranking dos
IDE em Moçambique (CPI, 2018; NOGUEIRA; OLLINAHO; BARUCO; SALUDJIAN,;
PINTO; BALANCO; PINTO; SCHONERWALD, 2017; BUSSOTTI; MACAMO, 2018).
Entre os maiores investimentos brasileiros em Moçambique destacam-se os setores
alimentícios, agronegócios, energéticos (distribuição de energia hidroelétrica), mineração e
construção de infraestruturas logísticas. Participaram nesses projetos, empresas de prospecção
e exploração de recursos naturais, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), as empresas de
construção tais como, a Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, a empresa de
eletricidade Eletrobras e a produtora de etanol Petrobras, empresas siderúrgicas, como
Metalúrgica Gerdau e Companhia Siderúrgica Nacional e empresas manufatureiras, como a
Embraer. Outras empresas como o Grupo Zest Weg, OAS e Galvão Engenharia também se
fizeram presentes em Moçambique como prestadoras de serviços para as grandes empresas
(CHICHAVA; DURÁN, 2016; MILHORANCE, 2017; PEDRO, 2017; CEZE, 2019).
No ramo da mineração, após ganhar a licitação internacional em 2004 para explorar a
minha carbonífera de Moatize, província central moçambicana de Tete, abandonada nas
décadas de 1980 a 1990 pela empresa estatal CARBOMOC devido a altos custos de
operacionalização, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) assinou com as autoridades
moçambicanas um contrato de exploração da mina de Moatize em 2007, num investimento
equivalente a US$ 1,5 bilhão, por um período de 25 anos. É um dos maiores investimentos da
CVRD realizados em África (GARCIA; KATO, 2016; KRAYCHETE, 2019). Foi neste
contexto que, se assumindo como o centro “gravitacional” de atração de outras empresas, a
Vale trouxe para o mercado moçambicano as empresas Odebrecht e Camargo Corrêa, que
foram utilizadas para a construção de infraestruturas da própria mina de carvão e de
infraestruturas conexas relativas ao reassentamento das populações abrangidas na área
mineira bem como no Corredor de Desenvolvimento de Nacala (GARCIA; KATO, 2016;
SANTOS, 2017).
Não obstante os debates sobre o impacto dos investimentos e atuação da Companhia
Vale do Rio Doce em Moçambique não ser consensual, reconhece-se nas redes da sociedade
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que a empresa tem apostado na contratação da mão-de-obra local para os seus projetos,
embora parte substancial da mão-de-obra detentora de conhecimentos técnicos de
infraestrutura integrada de minas de carvão tenha vindo do Brasil. Além disso, a Vale investiu
em campanhas de combate ao HIV-AIDS, na prevenção da malária, na remodelação do centro
de saúde de Moatize, na formação profissional, na educação ambiental da população, através
do programa educacional “Lê Mais” e no Programa Nacional de Inseminação Artificial em
parceria com o Ministério da Agricultura de Moçambique. A fundação da empresa investiu
cerca de US$ 170 milhões em programas sociais na região de Moatize desde 2010. Portanto,
pode-se dizer que a Companhia Vale do Rio Doce constitui uma oportunidade para melhorar
o ambiente empresarial e atrair outras empresas e no desenvolvimento das capacidades locais
(IGLESIAS; COSTA, 2011).
A principais empresas brasileiras funcionaram como imãs, atraindo para uma mesma
região empresas dos setores de mineração, construção civil, eletricidade e agronegócio, e um
programa de cooperação em larga escala. A mineradora Vale do Rio Doce foi a principal
força nesse sentido, tendo estabelecido um polo brasileiro de investimentos ao redor das suas
vastas operações de mineração e logísticas no norte de Moçambique (NOGUEIRA, et al,
2017).
No âmbito da cooperação brasileira para o desenvolvimento, Moçambique é tido como
um dos países que mais ajuda pública brasileira absorveu desde o início da ajuda externa
brasileira no século XX no continente africano, com cerca de 80%, fato comprovado tanto
pelo volume de recursos brasileiros gastos em Moçambique na cooperação quanto pela
quantidade de projetos e instituições federais e estaduais envolvidas na execução de projetos
de cooperação para o desenvolvimento (CABRAL, 2011; CABRAL; SHANKLAND, 2013;
BUSSOTTI; MACAMO, 2018; FINGERMANN, 2019). Parte dos recursos recebidos por
Moçambique foi destinado para iniciativas de cooperação técnica com efeitos imediatos,
circunscritas na transferência de conhecimentos através de promoção de seminários e/ou de
cursos de curta duração aos técnicos e “projetos estruturantes”, cujos impactos a longo prazo
produzem grandes mudanças estruturais com efeitos multiplicadores e que permitem deixar
no país instituições mais fortalecidas após a retirada dos técnicos brasileiros. Com esta
estratégia, o governo brasileiro procurou realizar uma cooperação diferente da tradicional
provida pelo ocidente e, em concomitância, redefinir o seu foco na cooperação internacional
para o desenvolvimento como mecanismo de fortalecimento institucional nos setores com os
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quais coopera, combinando intervenções concretas com a construção de capacidades locais e
de geração de conhecimentos (CABRAL, 2011; MILANI, 2012).
2.2.1. Críticas da cooperação brasileira em Moçambique
Em Moçambique, Brasil apresenta-se como um parceiro sui generis de cooperação
para o desenvolvimento, dotado de uma postura diferente dos outros doadores. Nos seus
discursos oficiais, o Brasil não se vê junto do Estado moçambicano como um “doador”, mas,
um “parceiro de cooperação”, mesmo reconhecendo a diferença de desenvolvimento existente
entre os dois países. A peculiaridade no uso do termo “parceiro” denota para o Brasil, um
espírito que tem em vista promover laços igualitários de aproximação que opera de forma
inovadora em todo o processo de cooperação, desde a identificação das demandas do parceiro,
negociação, desenho até ao planejamento conjunto de projetos a serem desenvolvidos
(LEITE, at al, 2014).
A cooperação brasileira se destingue igualmente pelo fato de se pautar pela demanda
do receptor e por se basear em princípios de horizontalidade, não interferência nos assuntos
domésticos dos parceiros, não condicionalidade, não discriminação baseadas na boa
governança ou em credenciais democráticas, solidariedade e igualidade entre parceiros, cujo
objetivo é promover o progresso econômico e social do país recebedor, uma ação que se
realiza por meio de transferência de conhecimentos, habilidades, capacidades e assistência
técnica. Nesse contexto, o Brasil apresenta-se junto de Moçambique como um “banco de
conhecimento”, compartilhando as boas práticas nacionais sobre a promoção de
desenvolvimento (PUENTE, 2010; ABDENUR, 2007).
Apesar dos princípios avançados por Brasil na sua agenda de cooperação para o
desenvolvimento em Moçambique, vários estudos demonstram a existência de lacunas que
abrem espaço para críticas (NOGUEIRA et al, 2017; CHICHAVA, 2017; MUÑOZ, 2017).
Uma dessas críticas vem de Sérgio Chichava, pesquisador de Instituto de Estudos Sociais e
Económicos (IESE) em Moçambique, que assume a cooperação Brasil – Moçambique como
“uma decepção” e que a mesma não passa de uma retórica. Para esse autor, em termos de
transparência, desvinculação de interesses comerciais, diplomacia solidária e participativa, a
cooperação brasileira não está a gerar novos paradigmas em Moçambique. Pelo contrário, e
nalguns casos, a cooperação brasileira reproduz características da relação entre Moçambique
com os doadores tradicionais. Por exemplo, o Brasil adota a solidariedade como um dos
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princípios norteadores da sua agenda de cooperação com Moçambique, um princípio que
também se encontra expresso tanto no direito internacional como na Carta das Nações Unidas
e bem como no sistema de cooperação Norte-Sul (CHICHAVA, 2017).
Portanto, ao invés de buscar o desenvolvimento e progresso como justificado nas suas
ações políticas, a cooperação brasileira em Moçambique assume um caráter de
subimperialismo que se articula na relação entre a ajuda e os demais fluxos financeiros e
comerciais (NOGUEIRA et al, 2017). Para esses autores, a promoção de atividades
econômicas interligadas com a cooperação para o desenvolvimento tenderia a minar a eficácia
das ações, uma vez que as prioridades e interesses comerciais e de negócios poderiam
prevalecer e orientar projetos originalmente pensados para redução da pobreza. Acrescido a
isso, como um país que tem tentado construir seu sistema de cooperação para o
desenvolvimento internacional, o Brasil enfrenta inúmeros desafios no que diz respeito à
coordenação, orçamento, transparência e participação dos movimentos sociais que coloca em
dúvida a sua continuidade.
Conclusão
Este capítulo se ocupou em discutir das relações entre o Brasil e África, cujas
dinâmicas sugerem avanços e recuos refletindo a postura de cada líder brasileiro, bem como
da conjuntura internacional. Na década de 1970, por exemplo, com a subida de Geisel à
presidência da República, influenciado pela conjugação de fatores externos, relacionados com
à crise de petróleo e a consequente ameaça de boicote ao Brasil por parte dos países
produtores, a queda do regime salazarista em Portugal e o receio do Brasil que os países
africanos votassem junto da Argentina nas nações Unidas durante o processo de consultas
prévias sobre a questão do Itaipú ao invés do Brasil, as relações Brasil e África ganhariam um
certo dinamismo. Foi visível o aumento do número de embaixadas, dos fluxos comerciais e de
investimentos em África. Esta intensidade das relações se afrouxa no governo de FHC.
Foi no governo de Lula que a presença brasileira no continente africano chamou a
atenção, quer a nível político-diplomático manifesto nos intercâmbios e aumento do número
de embaixadas, quer pelo incremento das relações comerciais, investimentos e de projetos de
cooperação. A presença de Lula em África também incluía o plano multilateral e a formação
de alianças. Moçambique foi nesse período um dos países da África que mais ajuda brasileira
recebeu no governo Lula a medir pelo número de projetos de cooperação técnica de grande
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vulto, como é o caso da fábrica de antirretrovirais e do ProSAVANA. Não obstante, esse
aumento de projetos e de fundos gastos em Moçambique, não está claro se o esforço do Brasil
irá continuar.
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CAPÍTULO 3
Relações China-África e China-Moçambique
Introdução
Procura-se neste capítulo apresentar a dinâmica das relações sino-africanas ao longo
dos últimos anos, em especial a relação com Moçambique. Discute de forma breve a
emergência da China no panorama político e econômico internacional africano do decurso da
Guerra Fria, as motivações da China em África no século XXI e as reações presentes na
literatura sobre China na África. Na sequência, explora-se o caso da cooperação entre China e
Moçambique. Nesta seção é explorada a evolução histórica das relações entre China e
Moçambique, as atuais investidas da China em Moçambique nas vertentes de comércio,
investimentos, cooperação e assistência financeira chinesa a Moçambique.
3.1. Evolução histórica das relações sino-africanas
Estudos sobre a China na África têm sido analisados em épocas e perspectivas
diferentes. Parte dos acadêmicos aponta o século XV como marco referencial dos primeiros
contatos da China com África, período no qual o almirante Zheng He da dinastia Ming
empreendeu sete expedições pela Ásia e África até chegar à Malindi, região situada no
Quênia, onde entregara alguns presentes feitos de seda, porcelana e outros bens chineses.
Como retribuição, He receberia do rei Malindi, zebras e girafas. Este incidente de
aproximação que foi acompanhado do gesto de troca de presentes, ainda que simbólico,
encerra em si mesmo um significado importante nas relações internacionais, fato que tem sido
apropriado nos discursos da liderança e diplomacia chinesa como o início das relações entre
os dois povos, muito antes da chegada dos europeus no continente africano (YU, 2008;
CHAPONNIÈRE, 2009; MENEZES, 2013)
Todavia, Qiang (2007); Alden e Alves (2008); Visentini e Oliveira (2012); Hanauer
Morris (2014); Ayodele e Sotola (2014) não subestimam e nem endossam o período histórico
pré-colonial aludido, mas acreditam na conferência afro-asiática de Bandung, realizada em
abril de 1955, como sendo o ponto de partida da atual dinâmica das relações sino-africanas.
Para sustentar o argumento defendido por esta literatura, Qiang (2007), Alden e Alves (2008),
Beule e Bulcke (2009) e Visentini e Oliveira (2012) apontam três razões. A primeira é que foi
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na conferência de Bandung onde a China estabeleceria os primeiros contatos oficiais com os
estadistas e representantes dos movimentos de libertação nacional dos países africanos. A
segunda é que foi a partir de Bandung que China iniciaria a sua campanha internacional de
solidariedade afro-asiática respaldada na afirmação de identidade única entre asiáticos e
africanos, que partilhavam objetivos políticos e económicos comuns, cujo alcance só
poderiam ser possível mediante a cooperação das duas partes e, por último, foi em Bandung
onde China apresentou os princípios de igualdade e benefícios mútuos, não ingerência nos
assuntos internos e oferecer ajuda sem condicionalidade, fazer empréstimos sem juros ou
juros baixos. São princípios que, segundo Qiang (2007), Brautigam (2011) e King (2014),
mantêm sua força na atual lógica das relações sino-africanas.
No início, isto é, de 1955 a 1970, Alden; Alves (2008) e Hanauer; Morris (2014)
aludem a atuação chinesa como tendo sido caracterizada por um pragmatismo ideológico e
político, onde o continente africano se tornaria o principal palco da sua investida para
promover a revolução, o anticolonialíssimo e a solidariedade do Terceiro Mundo. As
primeiras medidas concretas tomadas pelo governo de Mao Tsé-Tung neste período consistira
no apoio militar e material aos movimentos de libertação da África. Nesse quadro, os autores
ressaltam que a China se posicionaria na linha da frente na luta contra o colonialismo, o
imperialismo e revisionismo e, passa a conceder ajuda militar incondicional aos diversos
movimentos de luta de libertação nacional dos países africanos. Paralela a essa ação, no
campo político-diplomático, Anshan, (2007) e Qiang (2007) descrevem que, à medida que os
países africanos declaravam independência, a China oferecia reconhecimento ao novo Estado
e estabelecia relações diplomáticas. Menezes, (2013) assevera que foi com base essa ação,
que China estabeleceria relações diplomáticas com o Egito em 1956, com Argélia e Marrocos
em 1958 e, com Sudão e Guiné Conacri em 1959.
Na esfera econômica, Anshan (2007) e Menezes (2013) ilustra que a atuação da China
consistiu no apoio incondicional aos novos Estados na construção de infraestruturas
econômicas e sociais desportivas, hospitalares, centros de conferências e símbolos da
independência. Um dos projetos emblemáticos oferecido pelo Pequim nesse período,
mencionado na literatura (Yu, 1977; Chaponnière, 2009; Sun, 2014; Ouriques e Schmidt,
2015), como o primeiro grande investimento chinês fora do seu território, foi a construção da
ferrovia Tanzânia - Zâmbia (Tanzania and Zambia railways authorities), após o mesmo ter
sido recusado pelo Banco Mundial em 1964 e, sucessivamente, rejeitado pelos Estados
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Unidos da América (EUA), Reino Unido, Japão, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) e considerado ilegível pelos economistas do Banco Africano de Desenvolvimento
dada insustentabilidade, este viria a ser chancelado por um acordo trilateral com a Tanzânia e
Zâmbia. Com cerca 1931 quilômetros de cumprimento o projeto Tanzania and Zambia
Railways Authorities, empregou mais de 20 mil trabalhadores chineses e configura-se na
diplomacia chinesa e africana, como um dos melhores exemplos da ajuda chinesa sem juros,
no valor de 400 milhões de dólares americanos e o principal símbolo da cooperação chinesa
em África.
Para Ouriques e Schmidt (2015), o quadro de cooperação da China com os países
africanos demonstrado nessa época, tinha, sobretudo, objetivos políticos e ideológicos de
solidariedade entre países em desenvolvimento. Já nos finais dos anos 1970 e começo dos
1980, tratado pela literatura (Taylor, 1998; Visentini e Oliveira, 2012) como a segunda fase da
relação China – África, a postura chinesa foi marcada por pragmatismo econômico,
testemunhada por uma flutuação nas relações, com reflexo direto na redução da ajuda
econômica, no declínio dos fluxos de comércio e do número de equipes médicas chinesas
enviadas a África. Alden e Alves (2008), Aydin e Tekin (2015) e Ouriques e Schmidt (2015)
crispam-se nos seus pontos de vista sobre os fatores que impeliram no fraco engajamento da
China em África nesse período.
Na perspectiva de Aydin e Tekin (2015), após as independências da maioria dos
países, a África passa a não constituir prioridade no cenário da política externa chinesa, não
obstante o discurso retórico de cooperação Sul-Sul que enfatizava o subdesenvolvimento
como denominador comum. Nesse contexto, ressaltam os autores, Pequim estava interessado
em manter relações de parceria com aqueles países que poderiam trazer benefícios
econômicos. Porém, Taylor (2006) afasta-se dessa tese. Para ele, o desenvolvimento
econômico na altura exigia da China investimento estrangeiro, tecnologia e aumento do
comércio e que a África não poderia fornecer e, como resultado, China começou a forjar
relações com a Europa, Estados Unidos da América (EUA) e o Japão, ao invés da África.
Consentâneo com o raciocínio defendido por autores retrocitados, Alden e Alves
(2008) e Ouriques e Schmidt (2015), atestam o envolvimento limitado da China na África na
década de 1980 como reflexo da mudança de prioridades de desenvolvimento interno e de
modernização da China sob a liderança de Deng Xiaoping, assim como da reorientação da
ajuda de caráter altruísta, político e ideológico das décadas precedentes para uma ajuda
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comercial. Yu (2008) e Bräutigam (2008) também chegam a conclusões não díspares nas suas
análises, mas discordam em alguns pontos. Baseando-se nos fluxos comerciais, ajuda chinesa
em África e relações diplomáticas como variáveis de análise para medir o grau de interação
China e África, esses autores encontram uma certa diminuição nos programas de ajuda da
China para África na década de 1980, mas os níveis de comércio bidirecional mantiveram-se
intactos e, em contrapartida, notaram um aumento na variável das relações políticodiplomáticas. Para Bräutigam (2008), após a digressão de Zhao Ziyang por onze países
africanos no final de 1982 e início de 1983, as relações com África revigoraram-se ainda
mais, tendo até 1983 sido estabelecidas 44 embaixadas chinesas na África, concedido ao
governo do Zimbábue um empréstimo de 33 milhões de dólares sem juros e ampliado a
cooperação na área de defesa e segurança e anunciado o perdão da dívida de 100 milhões de
dólares ao regime de Mobuto.
Este período de “perda de interesse” da China pela África é considerado por Menezes
(2013) como anos de “negligência” em relação ao continente. Todavia, se nos primeiros anos
da década de 1980 as relações sino-africanas foram caracterizadas por uma inflexão, com o
advento da crise da Praça de Tiananmen ocorrida em 1989 e das subsequentes sanções
impostas pelo mundo ocidental sobre a violação dos direitos humanos, China procura
revitalizar as suas velhas parcerias com África, apelando aos líderes africanos o
rejuvenescimento dos projetos tradicionais ajudados pela China durante as independências
africanas (TAYLOR, 2008; AYDIN; TEKIN, 2015; ALY, 2019). Seis países da África
Austral (Botsuana, Lesoto, Zimbabué, Angola, Zâmbia e Moçambique) são apontados nos
livros de Anshan (2008) e de Su (2014) como tendo jogado um papel crucial para salvar a
China das sanções e do seu isolacionismo no sistema internacional, ao convidar o então
Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Qian Qichen a visitar seus países em 1989. E, no
ano seguinte, Qian visitaria Marrocos, Argélia e Egito.
Coincidentemente, a África também era nessa altura marginalizada no panorama
político e econômico internacional, se defrontava com problemas de endividamento externo,
ausência de financiamento externa e encontrava-se no processo de implementação dos
programas de ajuste estrutural, cujo impacto direto se refletiu no aprofundamento de
desigualdades, no aumento de desemprego, redução de investimentos públicos e perda de
relevância estratégica e econômica mundial (SAUTMAN, 2006; BRAUTIGAM, 2009;
KRAYCHETE, 2019). Perante esse cenário, várias expressões foram cunhadas na literatura
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para designar o continente africano (SAUTMAN, 2006; KRAYCHETE, 2019). Na linha
dessa literatura, a África era conhecida nesse período, “como um caso perdido”, “um
continente obscuro”, “um fardo do mundo”, “um continente de crise, guerra, de pobreza,
desastres naturais, corrupção, doenças, fome, criminalidade, degradação ambiental, má
administração de recursos naturais e de crises de governança”. Somado a isso, Brautigam,
2009 enfatiza que a imagem negativa sobre África também pairava no seio das instituições
financeiras multilaterais (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional), adjetivado como
um continente com péssima qualidade das instituições, fraco Estado de direito, ausência de
responsabilização e elevado grau de corrupção.
Em sintonia com o lugar devotado, Hans Abrahamsson e Anders Nilsson (2001), na
sua obra Pobreza, Conflito e Desenvolvimento, chegariam à conclusão de que a África
ganharia, no seio dos países ocidentais e das instituições multilaterais internacionais, o
estereótipo there is no alternative (TINA), percepção que, para os autores, podia ser
comprovada nas estatísticas internacionais do investimento direto estrangeiro (IDE) no
continente africano, que baixou consecutivamente de 25% em 1970 para 15% em 1989 e
continuou a descer nos anos subsequentes. Ao mesmo tempo, o índice de comércio baixou de
3% em 1970 para menos de 1% em 1991. Diante do vazio criado pelo ocidente, abria-se no
continente africano espaço de manobra para uma gradual e progressiva re-emergência da
China, a qual foi inaugurada com o Primeiro Fórum de Cooperação China-África (FOCAC),
realizado em 2000, em Pequim (QIANG, 2007; EDOHO, 2011; MENEZES, 2013). Evento
que para uns simbolizou a revitalização e fortalecimento dos laços de cooperação sinoafricanas e um divisor de água nas relações internacionais (HILSUM, 2005; MENEZES,
2013). Para outros, uma reunião dos “aliados naturais” rumo ao desenvolvimento econômico
e à reestruturação da arquitetura econômica global, alicerçada numa estratégia de coordenação
dos esforços para o desenvolvimento comum e uma plataforma de diálogo coletivo, mútua
consulta e expressão máxima de coordenação bilateral, onde passariam a ser avaliados os
projetos trienais desenvolvidos pelos países africanos e anunciado novo fundo para os anos
subsequentes (QIANG, 2007; BRAUTIGAM, 2009).
No quadro desse Fórum (Ajakaiye 2006, Sutman 2006), China se comprometeria a dar
assistência da melhor forma possível aos países africanos, enquanto estes retribuiriam à China
prestando-lhe apoio em muitas ocasiões, inclusive nos fóruns internacionais. Entrava-se assim
num novo período de relações de cooperação sino-africanas, conhecida na literatura como a
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nova era do dragão em África (Alden e Alves 2008) ou a invasão chinesa em África
(Menezes, 2013), caracterizada por Hilsum (2005), Wenping (2008) e Fiori (2019) como a
mais pragmática, racional e institucionalizada em que ambas as partes se comprometeriam no
desenvolvimento de uma parceria estratégica, ancorada aos princípios de sinceridade,
igualdade,

confiança

mútua,

cooperação

vantajosa

para

todos,

solidariedade

e

desenvolvimento comum, iniciada desde a luta de libertação e independências dos Estados
africanos. Tal interesse também se reflete no número de intercâmbio das lideranças das duas
partes. É exemplo disso as 79 visitas a 43 países diferentes realizadas de 2008 a 2018
(CABRAL; WEINSTOCK, 2010; GARCIA, 2020).
Esse novo dinamismo investido por China na sua agenda de cooperação com África
surpreendeu parte da comunidade epistemológica das relações internacionais e dos
tradicionais sócios africanos, que no período Pós-Guerra Fria haviam reduzido sua
visibilidade no continente (ABRAHAMSSON e NILSSON, 2001; SAUTMAN, 2006;
EDOHO, 2011; LECHINI, 2013). E, como tal, emergem nos meandros acadêmicos, na mídia
e nos decisores políticos, discursos especulativos que procuram entender as intenções da
China no continente africano (PEHNELT, 2007). A esse respeito, Hanauer Morris (2014), no
artigo Intertwined Interests of China and Africa, avançam com uma questão que permanece
sem resposta na literatura acadêmica: What China wants from Africa?
3.2. Determinantes da reemergência da China em África
Duas são as razões que têm sido apontadas por acadêmicos (Samson, 2011, Lechini,
2013, Aydin e Tekin 2015, Ayodele e Sotola, 2014, Chen; Dollar; Tang, 2015 e Aly, 2019)
como determinantes do ressurgimento da China no continente africano no virar do século: a
primeira razão está aliada aos fatores econômicos e a segunda tem a ver com fatores políticoestratégicos. Nas razões econômicas, analistas como Mugumya (2008), Lee e Shalmon.
(2008), Brautigam (2009), Jiang (2009), Kennedy (2011), Samy (2010), Edoho (2011), Liang
(2012), Asongu; Aminkeng (2013), Sun (2014), Hanauer Morris (2014), e Gu et al. (2016)
defendem a premissa segundo a qual China estaria em África por demandas internas de
recursos naturais, que incluem petróleo, gás, minerais, madeira, pescas e outros recursos para
alimentar a sua economia em crescimento, bem como o acesso ao mercado africano para a
colocação dos seus bens e serviços. Para Meyersson; Miquel (2008), Lee e Shalmon (2008),
Jiang (2009), Kennedy (2011) e Mlambo; Kushamba; Simawu (2016), os recursos naturais
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constituem a principal força motriz dos atuais laços com os Estados africanos. Holslang,
(2007), Lechini, (2013) e Sun (2014) reforçam essa tese com argumento de que Pequim
chegaria à África no século XXI ansioso por recursos, sem que, no entanto, tivesse um
passado histórico colonial ou neocolonial, sem retóricas paternalistas ou moralistas e sem a
imposição de condicionantes, sejam elas de natureza econômico-financeiras, como acontece
com o Fundo Monetário Internacional (FMI), ou de cunho político, baseado na imposição do
regime democrático, boa governança ou respeito pelos direitos humanos.
Não obstante a China esteja em África movida por variada gama de recursos naturais,
estudos empíricos de Lee e Shalmon (2008), Mohan; Power, (2008), Jiang (2009) e Kennedy
(2011) apontam a alta demanda por petróleo verificada no início do milênio como fator
determinante da China em África. Taylor (2006) e Kennedy (2011) comprovam esse
argumento com dados estatísticos sobre os níveis de consumo e de importações do petróleo da
China no início do terceiro milénio. Nos cálculos desses autores, até o ano de 2000, mais de
50% do petróleo consumido na China era importado, posicionando o país como o segundo
maior importador de petróleo mundial, com uma taxa média de 800 milhões de barris por ano.
Para responder esta demanda e aumentar as suas garantias em relação ao fornecimento
de petróleo, China adotaria uma estratégia dual que, na ótica de Taylor (2006) e Ajakaiye
(2006), consistia, a curto prazo, na importação de grandes quantidades de recursos energéticos
e, a médio e longo prazos, na realização de grandes investimentos petrolíferos em quase todas
as partes do mundo, incluindo em África, muitas vezes, sob a forma de joint ventures com
firmas locais. A partir de então, Taylor (2006) e Lai (2007) asseveram que a questão de
petróleo passou a ser considerado na política externa chinesa para África um assunto vital,
fato que levaria o Presidente Hu Jintao a se deslocar quatro vezes para África durante o seu
mandato (2003-2013), tendo logo na sua primeira visita, realizada no início de 2004,
concluído diversos acordos bilaterais de fornecimento de petróleo e de estabelecimento de
parcerias de investimentos com as empresas petrolíferas do Egito, Gabão e Argélia. Esta
“diplomacia de petróleo”, como é conhecida em Ian Taylor (2006), ajudou a China a deter até
2006 28%, de ações nas empresas petrolíferas e gasistas de toda a África subsaariana.
Para além do petróleo, China estaria em África por motivos de investimentos
(SAUTMAN, 2004 e SU, 2016). A literatura que se nutre desse argumento apoia-se no
aumento expressivo dos investimentos chineses em África verificados nas últimas décadas,
principalmente em projetos de infraestrutura de longo prazo e indústrias, alguns dos quais

77

considerados economicamente inviáveis (Ayodele e Sotola, 2014). Tal aumento de IDE
colocaria a China no topo da lista dos maiores investidores do continente em 2009, com mais
de 700 empresas a operar no continente e um valor acumulativo que ultrapassou os 40 bilhões
de dólares (SU, 2016). Dados atualizados da plataforma de National Bureau of Statistics of
China, constatam que até 2017 a receita bruta anual dos projetos de engenharia e construção
de empresas chinesas na África totalizavam US$ 51,19 bilhões, sendo Argélia, Angola,
Etiópia, Quénia, Nigéria e Angola os principais países beneficiários dos investimentos
chineses, com 53% das receitas anuais brutas de todas as empresas chinesas com projetos de
construção.
Ainda nos interesses econômicos, Gu et al (2016) e Brautigam (2009), cujas análises
se evidenciaram nos impactos da emergência da China na indústria transformadora,
agricultura e governança africana, creem na nova parceria sino-África como produto da
globalização versus a estratégia “Go Out” da China, iniciada em 1999, estruturada para
assegurar o acesso aos recursos naturais e encorajar as empresas chinesas a competirem
globalmente com vista a assegurar o suprimento de matérias-primas que permita a
continuidade de seu projeto de desenvolvimento. Tal estratégia incluía uma série de medidas
como apoio financeiro, divulgação de informação, incentivos fiscais especiais e gerais de
empréstimos e um regime favorável de importação e exportação para empresas que quisessem
operar em África (AJAKAIYE, 2006; ASONGU et al., 2013; AYDIN;TEKIN, 2015;
HANAUER; MORRIS, 2014). Exemplo disso, em 2001, Pequim assinaria com os Estados
africanos um acordo de isenção de tarifas sobre a importação de 190 tipos de bens de 28
países africanos menos desenvolvidos e estabeleceria uma Câmara Conjunta de Comércio e
Indústria China-África que facilitaria a continuação do comércio e do investimento entre os
parceiros (EDOHO, 2011; DIJK, 2009; NEWMAN, 2017).
Acrescida às medidas atrás expostas, Pequim firmaria acordos com Angola, África do
Sul, Benin, Camarões, Coté d´Avoir, RDC, Djibuti Eritreia, Etiópia, Gabão, Gambia, Gana,
Quénia, Madagascar, Malaui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Serra Leoa, Sudão,
Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbabué para estabelecimento de Zonas Econômicas
Especiais (MUGUMYA, 2008; ASONGU et al., 2013; WANG, 2009; MLAMBO et al.,
2016). Esta estratégia levaria China a ser considerada como o maior parceiro comercial de
África, com um aumento de 1000% no período entre 2001 e 2008, passando de 1000 milhões
de dólares em 2000, para 155 mil milhões de dólares em 2010 e alcançando, em 2014, um
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recorde de 221,5 bilhões de dólares norte-americanos, passando os EUA e a União Europeia
(DIJK, 2009; ALDEN; LARGE, 2019). Apesar da China exportar para quase todos os 54
países africanos, os autores citados aludem Angola, Líbia, África do Sul e Sudão como tendo
recebido mais de 71% das importações chinesas. Enquanto isso, Congo Zaire, República
Democrática do Congo, Guiné Equatorial e Zâmbia afiguravam–se na lista de maiores
exportadores africanos, com 84% da sua pauta de exportações constituído por petróleo,
seguido de minérios minerais e madeira.
Holslang at al. (2007), Rupp (2008), Jiang (2009), Beule et al. (2009), Lechini (2013)
e Wang (2014) sumarizam os determinantes econômicos da China em África como
multifacetados na sua vertente de áreas de atuação, onde, por um lado, a África possui
depósitos substanciais de matérias-primas e petróleo de que a China precisa para alimentar
seu tremendo crescimento econômico e, por outro lado, a África representa possibilidades de
mercado para os produtos manufaturados chineses. Uma estratégia concebida na política
externa chinesa como well-conceived go-out que possibilita as companhias chinesas o
controle sobre os recursos naturais africanos e importação das commodites africanas.
Nas motivações político-estratégicas, há um consenso entre vários analistas que
estudam sobre China em África (Sutman, 2006, Eisenman; kurlantzick, 2006, Holslang at al,
2007, Samson, 2011, Menezes, 2013, Su, 2014 e Hanauer; Morris, 2014) de que China
embarcaria para África na busca de três grandes objetivos: a defesa da política de “Uma Só
China”, a garantia do voto africano em organismos internacionais e a projeção da sua “boa
imagem” na arena internacional.
No que se refere à One China Policy, esta é concebida pela liderança do Pequim como
um dos objetivos supremos e estratégicos na sua agenda de CID com África, cujos contornos
da sua operacionalização em termos práticos resume-se no seu caráter não negocial com o
Estado parceiro (PEHNELT et at., 2007, MENEZES, 2013, SU, 2014 e FIORI, 2019). No
sentido de que, como diz Menezes (2013), a condição sine qua non para assinatura de
qualquer acordo bilateral de assistência econômica e/ou de estabelecimento de relações
diplomáticas entre China e um país africano é renunciar seus compromissos com Taiwan,
rejeitando-lhe o estatuto de um país soberano e independente da China. Isto é, o Estado
africano assinante do acordo deve reconhecer a República Popular da China (RPC) como
território uno e indivisível tanto no plano jurídico interno quanto internacional. A não
observância deste princípio pela contraparte é vista segundo a literatura como a interferência
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na política interna chinesa e, por conseguinte, China rompe as suas relações diplomáticas com
qualquer Estado que se imiscui nos seus assuntos internos (BRAUTIGAM, 2010; HINGA;
JUN; YIGUAN, 2013).
Dada a importância atribuída à “Política de Uma Só China” nos objetivos estratégicos
do país, a liderança de Pequim usa para o efeito todos os meios à sua disposição para cooptar
e manter a liderança africana ao seu favor e gradualmente afastar Taiwan do continente
(ALDEN, 2006 e SU, 2014). Entre os vários meios, Pehnelt Abel (2007) e Hinga; Jun;
Yiguan (2013) fazem menção a “diplomacia econômica”, baseada em promessas de
assistência econômico-financeira aos Estados leais à sua política, financiamento de estudos
acadêmicos, organização de conferências financiadas e a produção de livros e artigos de
jornal. O corolário desse esforço diplomático aludido em Su (2014) é de que atualmente
Pequim tem excelentes relações bilaterais com 51 dos 54 Estados que compõem o continente,
restando por conquistar Burkina Faso, Suazilândia e São Tomé e Príncipe, que ainda mantêm
seus laços diplomáticos com Taiwan.
Em concomitância ao objetivo de One China Policy acima arrolado, China buscaria
em África a garantia de voto em organizações internacionais. A literatura (Hanauer; Morris,
2014 e Aydin; Tekin, 2015) que se embarca nessa linha de pensamento toma em consideração
o número de países membros que África detém nas organizações internacionais tais como na
Organização das Nações Unidas (ONU), no Banco Mundial e na Organização Mundial de
Comércio. Para esses autores, com 54 Estados membros na ONU, dos quais três membros não
permanentes no Conselho de Segurança, a África representa um importante bloco de votação
na ONU, com os quais a China conta para a aprovação das suas iniciativas ou para a
reprovação das iniciativas propostas pelo ocidente e sob as quais discorda.
Estudos de Su (2014) e Aydin; Tekin (2015) oferecem vários episódios que
testemunham a lealdade africana para com a China nas organizações internacionais, desde a
década de 1970. Exemplo disso são, em 1971, graças ao apoio de países africanos, a China
conseguir aderir à ONU, em 1989, quando a China enfrentou sanções econômicas e
isolamento diplomático por parte do ocidente devido ao massacre da Praça de Tiananmen,
China contar com ajuda dos africanos para sair do isolamento e, em 2008, pouco antes das
Olimpíadas de Pequim, quando a questão do Tibete se tornou um tema controverso para a
China no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o voto africano foi mais uma vez, decisivo
para livrar a China das críticas sobre as quais pesavam sobre a China de violar direitos

80

humanos. Sob essa percepção, Taylor (1998) escreve, para a China, o ocidente é uma minoria
em termos de representatividade na ONU, uma vez que a maioria dos países africanos está do
seu lado, fato que representa para Pequim uma oportunidade para aumentar a sua
credibilidade em organizações internacionais.
Por último, é motivo político da China em África projetar uma imagem benigna de si
mesma como um ator responsável na política internacional. Como mostram contribuições de
Brautigam (2010), a ajuda externa chinesa é usada como uma ferramenta para melhorar a tal
imagem no exterior ou, como o governo chinês a enquadra oficialmente, para promover
relações de amizade com outros países em desenvolvimento, na qual a África assume-se na
primeira linha de prioridades da política externa chinesa, seguida das relações da China com
as grandes potências e da China com os seus vizinhos.
Em suma, baseando-se na combinação dos fatores socioeconômicos e políticos,
Eisenman; kurlantzick. (2006) enxergam a nova ascensão da China em África como resultado
da emergência de uma geração de liderança chinesa mais visionária, com melhores
conhecimentos sobre a África, e uma população interna mais confiante na China como ator
global que incentiva o Pequim a adotar uma abordagem mais proativa em relações externas
para obtenção de recursos energéticos e à procura do mercado para a exportação das
mercadorias onde a África se tornaria o centro de atenção dessa estratégia. Acrescido a isso,
estudos desenvolvidos por Sautman (2006), Samson (2011) e Hanauer; Morris (2014)
defendem que China estaria em África por motivos mais amplos e de longo prazo, dos quais
citam-se a construção de um “Consenso de Pequim” que pode desafiar e ou substituir o
“Consenso de Washington” em vigor.
Nessa agenda, enfatizam Su (2014) e Nelson (2006), a China conta com a África nos
grandes cálculos estratégicos da sua política externa, especialmente em fóruns multilaterais
para prevenir o isolamento, garantir influência política no mundo multipolar e obter apoio no
âmbito da parceria Sul-Sul e à sua “Política de uma só China”. A esse ponto em particular fica
subjacente em trabalhos de Qiang (2007), Samy (2010), Edoho (2011), Asongu et al. (2013),
Su (2014) e Mlambo et al. (2016) de que a política externa de Pequim visa dar continuidade à
longa tradição de amizade com África, que envolve a solidariedade, promoção dos
investimentos, empréstimos concessionais, empréstimos comerciais, perdão de dívida e
doações e que atualmente tem atraído reações das diversas plataformas acadêmicas, da mídia
e de alguns líderes políticos, cujo debate tem-se polarizado em três esferas de análise: a
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primeira é a perspectiva anti-China, também conhecida por vertente pessimista ou
neocolonialista, a segunda é a dos otimistas e, a última esfera, encontram-se os moderados.
3.3. Análise crítica
A premissa rotulada pela literatura anti-China é de que as relações China-África são
assimétricas, instáveis e que não têm nada a oferecer para a agenda de desenvolvimento da
África, mas visa à exploração contínua dos recursos naturais em troca de infraestruturas.
China é, na perspectiva dos autores, criticada de estar a praticar comércio desfavorável e
insustentável para o desenvolvimento da África, de violação de direitos humanos dos
trabalhadores, de promover a má governança, de fomentar a corrupção, de perpetuar uma
relação neocolonial na esfera do comércio, extração de capital natural africano sem quaisquer
benefícios significativos para África e enfraquecimento da base industrial de África devido
aos seus produtos baratos e de baixa qualidade e, consequentemente, de perpetuar a pobreza e
o subdesenvolvimento (ALDEN, 2006, TULL, 2006, ZELEZA, 2008, BAYO, 2011;
HANAUER; MORRIS, 2014, MLAMBO et al., 2016).
Não obstante as divergências das varáveis de análise que enxergam a natureza e tipo
de neocolonialismo praticado por China em África, subjaz em Sautman (2006), Tull (2006),
Edoho (2011), Rampa et al. (2012) e Chen; Dollar; Tang, (2015) o substrato de que China
estaria a reproduzir e reforçar padrões desfavoráveis nas suas relações comerciais com o
continente africano ao exportar matérias-primas em troca de produtos manufaturados,
tornando este continente um mercado preferencial para as suas importações. Pensamento
também partilhado por Bayo (2011) e Asongu (2016) sob o entendimento de que a atuação da
China não difere do neocolonialismo praticado pelo ocidente, apesar de não impor políticas
tal como faz o ocidente, a China age por outros meios, dos quais se destaca: comércio
desigual, investimentos e ajudas amarradas. Ademais, sustentam os autores, a adoção de um
modelo neoliberal que enfatiza a abertura dos mercados locais é outra área onde tanto a China
como o ocidente são culpados por promover uma agenda neocolonial que não traz impacto
positivo sobre os países africanos.
Usando uma metáfora, Old Wine in a New Bottle, Bayo (2011) descreve as
semelhanças entre o neocolonialismo praticado por potências ocidentais no período após
independências africanas, baseado na imposição de programas de ajuste estrutural como
condição para o acesso aos financiamentos das instituições financeiras multilaterais (Fundo
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Monetário Internacional e o Banco Mundial), e o neocolonialismo praticado por China em
África. Seguindo esses pressupostos China é acusada de praticar o neocolonialismo financeiro
que se manifesta na oferta de empréstimos, ajuda, doações e facilidades de crédito para a
construção de infraestrutura (ANSHAN, 2006; CHAPONNIÈRE, 2009). Estima-se que a
assistência chinesa a um país africano vincule que 70% do financiamento concedido seja
gasto em bens e serviços chineses. Isto não difere da prática das empresas ocidentais que
ligam os seus empréstimos à ajuda e assistência ao desenvolvimento à África, insistindo que
as empresas ocidentais devem ganhar os concursos, bem como trazer a sua própria fábrica e
equipamento (BAYO, 2011; CHAPONNIÈRE, 2009).
Em face das semelhanças atrás expostas, Bayo (2011) caracteriza a política econômica
chinesa em África de neocolonialismo “matizado com rosto amigável” que, por um lado, se
baseia na exploração de diversos recursos minerais em troca de infraestruturas, utilização de
equipamentos e mão-de-obra importados a partir da China, sem, no entanto, transferir
competências para as comunidades locais e, por outro, no neocolonialismo ou o novo
imperialismo econômico, que se manifesta na exportação de capital financeiro, tal como o
ocidente o fez após as independências africanas que lhe permitiu na aquisição de setores chave das economias da África e controle de matérias-primas.
Sob essa percepção, afirma o autor, China é culpada de neocolonialismo. O autor
continua com a sua crítica argumentando que China compra produtos primários africanos a
baixo preço e vende para os africanos produtos manufaturados de baixa qualidade, colocando
em risco a indústria emergente africana. Dados de Asongu (2010) evidenciam o número de
indústrias que entraram em falência de 2000 a 2005 devido à emergência de produtos baratos
chineses em África. Menciona-se ainda nessa literatura que a China pratica uma concorrência
desleal nos concursos públicos, pelo fato de ligar os seus investimentos petrolíferos à
assistência financeira entre governos, o que confere às empresas chinesas uma vantagem
injusta.
A par do acima exposto, uma explicação recorrente na literatura (Burges, 2012) aponta
a falta de condicionalidades chinesa nos empréstimos para a construção de infraestruturas
baseados em troca de recursos naturais constituir uma grande preocupação, porque não só
prejudica a eficácia da agenda de ajuda global, mas também pode criar uma situação em que
países da África subsaariana sejam confrontados com novas dívidas, além daquelas já
existentes com o ocidente.
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Na componente de boa governança, China é acusada de apoiar “Estados párias”
(SAUTMAN, 2006, PEHNELT; ABEL, 2007, COLLIER, 2007 e LEE e SHALMON 2008).
As organizações não-governamentais ocidentais acusam a China de usar seus recursos para
apoiar governos abusivos, corruptos e violentos do mundo tais como o Sudão, Zimbábue e
Angola (LEE; SHALMON 2008). Para o efeito, Taylor (2006) e Anshan (2007) apontam
várias evidências empíricas que mostram o apoio incondicional da China aos regimes
autoritários em África, tais como de Zimbabué do Mugabe e Sudão de Omar Al-Bashir,
pondo esses países a resistirem as sanções impostas pelo ocidente, devido ao seu acesso a
fonte alternativa de financiamento externo baseado em empréstimo sem juros do Banco
Chinês de Exportação-Importação (EXIMBANK). É nesse quadro que Tan-Mullins et al.
(2010) e Wang et al (2014) criticam a China de estar a desembolsar ajuda desonesta que mina
a boa governança no continente africano. Na ótica desses autores, a busca egoísta da China
por recursos naturais prejudica os esforços do ocidente para melhorar boa governança e de
adotar padrões que ofuscam a democracia.
Ademais, Hubbard (2008) apregoa o programa chinês de ajuda de estar projetado para
promover as próprias metas de política externa da China, o que faz com que tais objetivos não
estejam alinhados com os dos doadores bilaterais e multilaterais do mundo desenvolvido. Na
percepção do autor, tal fato levaria os líderes ocidentais e suas agências doadoras a criticar
China por financiar níveis insustentáveis de dívida em África para a construção de
infraestruturas sem o benefício da população africana e, ignorando simultaneamente a questão
da governança e problemas ambientais.
No mesmo diapasão, Sun (2016) diz que os empréstimos da China garantidos por
recursos naturais levantam questões sobre o futuro do continente e sua capacidade de
desenvolvimento sustentável. Na medida em que, enfatiza o autor, o único objetivo do
investimento chinês em África é a aquisição dos recursos necessários para a manutenção do
seu crescimento econômico, sem, no entanto, qualquer preocupação com a prosperidade a
longo prazo do continente africano. Acrescido a isso, Zafar (2007) afiança que a procura
chinesa de petróleo está a contribuir para um aumento da fatura de importação de muitos
países da África Subsaariana importadores de petróleo e a doença holandesa nestas
economias.
Na componente de emprego, Zafar (2007) e Guet al. (2016) afiguram que as empresas
chinesas tendem a depender da sua própria mão-de-obra barata e não investem fortemente na
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formação e educação dos trabalhadores africanos. Deste modo, a transferência de tecnologia
para a população local não é uma característica da maioria dos investimentos chineses
(SHELTON et al., 2012). Somado a isso, China é criticada de estar a violar direitos
trabalhistas, comumente conhecido como trabalho escravo, de pagar baixos salários, de
oferecer condições de trabalho precárias envolvendo frequentemente riscos de saúde e
segurança e longos horários de trabalho (SUN, 2014 e ANSHAN, 2006).
No mesmo tom, o líder do Congresso Nacional para a defesa do Povo (CNDP) da
República Democrática de Congo (RDC) é citado, segundo Xiaoyang (2016), de estar a
empreender uma luta titânica pela revisão dos contratos com as empresas chinesas que os
considera desastrosos para o país. Deste modo, alguns autores como Robinson (2012),
asseveram que a China se aproveita da fraca regulação e da corrupção generalizada na maior
parte dos países africanos para impor projetos que destroem o ambiente e de qualquer
possibilidade de um desenvolvimento sustentável. No Sudão por exemplo, Asongu (2016)
critica os investimentos chineses de estar a destruir o meio ambiente e de deslocar as
comunidades locais e expropriar suas terras.
Portanto, os críticos acusam o comportamento extrativo da China em África de não ser
menos do que o neocolonialismo, uma vez que ao se apoderar de uma nova esfera de
influência, agrava o preço de petróleo e de outros recursos, sustenta regimes repressivos e
deixa os países africanos numa situação de perda (JIANG, 2009). Essa literatura questiona se
o apoio anterior da China às lutas pela independência e às iniciativas de desenvolvimento na
África está dando lugar a uma relação mais exploradora caracterizada pelo imperialismo de
recursos e pelo descaso com a governança responsável e os direitos humanos.
3.4. Perspectiva win-win
Uma parte da literatura (Rupp, 2008, Brautigam, 2009, Wu et., 2010, Brautigam,
2011, Wang et al., 2014 e Anshan, 2015) se contrapõe às críticas que pesam sobre China em
África. Para esses estudos, as relações China e África assumem-se como win-win. Brautigam
(2011), cientista norte-americana, assume que as censuras que pendem sobre China, segundo
as quais o interesse da China em África emanaria meramente nos recursos natur ais, não se
coaduna com as crescentes ligações da China com países africanos não ricos em petróleo e
metais e com os discursos da liderança africana que elogiam a China pela sua abordagem “can
do”, sem prescrição. Para a autora, a abordagem da China é de que mesmo os países pobres
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em recursos podem ter uma capacidade de pagar a dívida se os empréstimos forem
direcionados para projetos produtivos (BRAUTIGAM, 2011). Percepção também partilhada
por Wu et al. (2010) e Su (2016) que, no seu entender, China desempenha um papel meritório
no continente africano ao financiar a construção de infraestruturas e outros projetos de
interesse nacional, numa altura em que o ocidente tem menos capacidade de fazê-lo.
Rotberg (2008) e Ayodele e Sotola (2014) refutam a ideia de que China estaria a
colonizar a África, uma vez que esta não se impõe aos seus parceiros africanos como fizeram
os colonialistas ocidentais, que assumiram a governança administrativa e se apoderaram dos
recursos africanos. Esses autores não concordam com a ideia de que o compromisso da China
com a África se destina a repetir o que os países ocidentais fizeram há décadas, quando esses
exploraram o continente africano, pelas seguintes razões: em primeiro lugar, o governo chinês
não impõe condições políticas aos governos africanos nos seus contratos de exploração ou
outras atividades econômicas, em segundo lugar, as empresas chinesas estão dispostas a
investir onde as empresas ocidentais não estão dispostas e, por último, os investidor es
ocidentais e as agências de ajuda não estão dispostos a investir em áreas como infraestruturas
físicas, indústria e agricultura.
Dada as vantagens acima arroladas, Rupp (2008) postula o modelo de cooperação
chinês como benéfico tanto para a própria China, quanto para a África, uma vez que promove
o desenvolvimento socioeconômico para África e, ao mesmo tempo, assegura o acesso da
China a recursos vitais. Estudos de Alves (2013) e Su (2016) asseguram que China combina a
assistência financeira com os empréstimos para a construção de infraestruturas em África.
Uma prática vista por Brautigam (2009) como incomum na atual cooperação internacional
para o desenvolvimento, mas que a mesma foi usada desde as primeiras décadas do póssegunda Guerra Mundial até na década de 1970 pelo Japão e outros países do ocidente que
investiram e a prestaram ajuda ligada à China, tendo o modelo caído em descrédito a partir da
década de 1980 devido às suas limitações. De acordo com a autora retrocitada, as críticas que
pesam sobre a China de estar a impactar negativamente a governança africana são baseadas
em fundamentos “aspiracionais”, de como a ajuda devia ser canalizada, como os doadores
deviam assegurar

condições

de

igualdade

em seu engajamento nos

países

em

desenvolvimento e como as empresas privadas deviam se comportar no âmbito internacional.
Para Brautigam (2009), os empréstimos chineses têm sido retratados por Pequim como uma
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ferramenta de cooperação econômica win-win, através da qual a China oferece a
disponibilização de infraestruturas muito necessárias em troca do acesso aos recursos naturais.
A par disso, o programa de ajuda externa e de crédito da China em África deve ser
enxergado como um elemento da arquitetura de mudança, onde as práticas que regem a ajuda
e o financiamento para o desenvolvimento da China divergem das normas e padrões de
proteção ambiental e social, da corrupção e da governança, respeito à democracia, aos direitos
humanos com os doadores tradicionais (BRAUTIGAM, 2010). Apesar dessa divergência, a
autora assegura haver alguma convergência no modelo de empréstimos não transparentes,
garantidos pelo petróleo, ao padrão dos empréstimos concedidos por bancos privados
ocidentais portugueses e londrinos (BRAUTIGAM, 2008). Para a autora, os subsídios à
exportação da China assemelham-se aos programas anteriores da Organização Mundial do
Comércio no Japão e em França. No seu entender, agrupar ajuda em pacotes de financiamento
não transparentes como faz a China é uma prática comum nos programas de “ajuda ligada”
provida por atuais países ricos.
Brautigam (2009) continua argumentando que China não deve ser vista apenas como
exploradora de recursos naturais africanos, mas como uma continuidade do apoio iniciado na
década de 1960. Agindo nas entrelinhas e com certa cautela, para perceber o quão a China
estaria a aumentar a corrupção em África, a autora é categórica: provavelmente a China não
esteja a piorar a corrupção em África, mas definitivamente não está a melhorar. Tal percepção
leva Wang et al. (2014) e Su (2016) a crer que as críticas sobre a China em África não estão
relacionadas apenas com os problemas de degradação do meio ambiente, governança e
violação dos direitos humanos, mas resumem-se na perda de espaço dos doadores ocidentais
em África. Su (2016) reforça esse argumento afirmando que os direitos humanos na África
ainda são apenas marginalmente respeitados, o que não está necessariamente correlacionado
com a crescente presença da China nos países africanos.
Ademais, Bodomo (2009) e Su (2016) refutam o argumento segundo o qual a relação
China e África seja assimétrica, que pende a favor da China. Para os autores, existem casos
em que a África demonstra força política suficiente para contrabalançar decisões
internacionais a favor da China, tal como China apoia a África através da ajuda e de
investimentos favoráveis. Portanto, para aqueles autores, a relação China e África é em
grande medida, simbiótica e mutuamente benéfica. A relação de benefícios mútuos também se
encontra documentada em Rich et al. (2013). Para esses autores, nos últimos anos, China
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juntou-se às missões de manutenção da paz das Nações Unidas na Libéria, no Saara
Ocidental, na Serra Leoa, na Costa do Marfim e na República Democrática do Congo (RDC).
China apoiou, igualmente, as reformas da ONU que dariam a um país africano um assento de
membros não permanente no Conselho de Segurança. Além disso, com a presença da China
em África, Su (2016) afirma que os africanos adotam uma abordagem estratégica nas suas
barganhas com credores tradicionais.
Deste modo, para Zeleza (2008), se a China procura promover os seus próprios
interesses, a responsabilidade de tornar a relação benéfica para a África reside nos governos
africanos e nas sociedades civis de forma a proteger os seus próprios interesses. Para o efeito,
este autor tenta dividir as responsabilidades entre parceiros, afirmando que tanto na China
como em África são exigidos os benefícios e custos desta relação. Vale dizer que a China
precisa jogar um jogo duplo em África: gerir simultaneamente as suas relações com as elites
políticas locais e com o público, bem como com outros atores importantes (WANG et al.,
2014). Em outras palavras, a China precisa evitar ser vista como outra União Soviética ou
como outras potências coloniais pela população local. Para que isso ocorra, Samy (2010) e
Hinga et al. (2013) sugerem ser necessário que os dois povos promovam uma base comum
sólida, onde empresários chineses respeitem e cumpram as leis locais e demonstrem uma boa
ética profissional.
Samy (2010) vai mais longe, argumentando que China e África devem adotar uma
abordagem de desenvolvimento, que coloque os africanos no centro de modo que a tal
parceria seja construtiva e eficaz. Para o autor, isso só será possível com a partilha de
experiências entre a China com os doadores tradicionais sobre a eficácia da ajuda,
condicionalidade e boa governança, sem, no entanto, obrigar que a China divulgue os
números da sua ajuda. E conclui afirmando que a China deve compreender que corre o risco
de prejudicar a sua reputação e os seus interesses a longo prazo se as suas políticas em África
forem feitas às custas dos cidadãos africanos baseadas extração de recursos. Acrescido a isso,
Gu (2015) defende que o benefício das relações China e África é mútuo, se não
necessariamente igual. No seu entender, a China como um ator de desenvolvimento deve
atender não apenas a lógica dos seus interesses econômicos geopolíticos e globais, mas deve
ajudar os países beneficiários a desenvolver as suas próprias capacidades de desenvolvimento.
Em suma, como afirma Dijk (2009), China apresenta-se como um país em desenvolvimento
que não veio para explorar África, mas para criar situações vantajosas para todos, seguindo
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uma abordagem diferente do modelo europeu. É sob essa imagem que China recusa o rótulo
de “doador”, considerando a sua ajuda mais como assistência mútua entre países do Sul (codesenvolvimento).
3.5. China como oportunidade para África
As autoridades africanas encaram o papel dos chineses em África como uma
oportunidade para o desenvolvimento positivo, acolhendo com agrado os acordos firmados
(BRAUTIGAM, 2009 e AYODELE e SOTOLA, 2014). Muitos africanos elogiam as
contribuições da China na construção de infraestrutura com ênfase para estradas, ferrovias e
pontes, que contribuem para a expansão do emprego na atividade econômica e melhoria das
vias de comunicação (JIANG, 2009). No livro Dead Aid, a economista zambiana Dambisa
Moyo (2009) atenta a relação China com África como uma “oportunidade de ouro”, que
oferece ao continente africano uma alternativa win-win baseada em investimento e
fornecimento de infraestrutura que permitem à África “subir na curva de desenvolvimento”.
Como diz Alden (2007), dar o “big push” no desenvolvimento sustentável da África.
Na área de infraestrutura, as oportunidades para África são debatidas em Davies e
Corkin, (2006) no seu artigo China’s Market Entry into Africa’s Construction Sector: The
case of Angola onde advogam que, ao contrário da Bélgica que construiu estradas apenas para
a extração de recursos na República Democrática do Congo por exemplo, China está a
construir ou a melhorar estradas que são adequadas não só para o transporte de recursos
naturais, mas para os cidadãos comuns. Na visão desse estudo, os projetos de infraestruturas
(estradas, pontes e ferrovias) providas por China são uma oportunidade para África devido
aos seus efeitos multiplicadores na mobilidade de bens e pessoas a nível interno, no reflexo
sobre preços da economia e na melhoria das condições da vida da população. No mesmo
pendor, Peter Kragelund (2009) enxergam o investimento estrangeiro direto (IDE) chinês em
África como uma oportunidade para outros fluxos da economia: primeiro, é que os
empréstimos concedidos às empresas chinesas devem por obrigação usar produtos chineses
para os projetos e, segundo, é de que há uma relação entre os investimentos com outros
vetores de interação econômica, nomeadamente, comércio e fluxos de capitais.
As oportunidades para África também se refletem em áreas como o comércio justo, a
redução da dívida e assistência financeira (ANSHAN, 2007). Um estudo econométrico de
Meyersson et al. (2008), que analisou as vantagens comparativas das exportações africanas
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para China e para o resto do mundo, revela as exportações de recursos naturais africanos para
o resto do mundo não ter qualquer efeito no crescimento da economia africana. Em
contrapartida, as a exportação de recursos naturais para China, em comparação com o resto do
mundo, apresentava grandes efeitos positivos no crescimento econômico e no investimento
em África. Para as autoras, os países africanos que exportam produtos primários para a China,
beneficiam mais a África em termos de crescimentos e que as importações da China para
África, que tinham um efeito positivo no crescimento africano, desconstruindo a crença
generalizada da maldição dos recursos.
A assistência financeira concedida pela China na forma de subvenções, empréstimos
sem juros, alívio da dívida, empréstimos concessionais, créditos à exportação preferenciais,
créditos de compradores a taxas de mercado e empréstimos comerciais de bancos chineses,
ajuda material, bolsas de para estudantes africanos (cerca de 5500 estudantes por ano),
equipes médicas chinesas e programas de formação de curto prazo, fazem parte de outro
pacote de oportunidades que pode projetar África ao desenvolvimento (BRAUTIGAM, 2011;
AYDIN; TEKIN, 2015). Um exemplo disso é que, durante o terceiro Fórum de Cooperação
China-África (FOCAC), realizado em Pequim, em outubro de 2006, a China renunciou a toda
a dívida de empréstimos sem juros contraído no final de 2005 aos 31 países africanos
altamente endividados no montante de 1,27 bilhão de dólares americanos, prometeu duplicar a
sua a ajuda a África no triénio 2006 e 2009 e abrir o seu mercado para os produtos dos países
africanos com os quais a China mantém relações diplomáticas (WAPMUK et al., 2017).
No mesmo diapasão, Ajakaiye (2006) e Pehnelt (2007) defendem a cooperação
chinesa como uma oportunidade para o desenvolvimento da África, uma vez que os seus
projetos são executados rapidamente e os métodos de financiamento utilizados evitam os
problemas de corrupção quando comparados aos dos outros doadores. Apesar dessas
vantagens, Pehnelt (2007) chama atenção que isto não significa que os chineses sejam
puramente impulsionados pela benevolência. Na sua visão, a China quer que a África se
desenvolva, não só para benefício de África, mas também porque uma África modernizada
pode ser boa para a China. Isto é, a relação não deve ser um jogo de soma zero.
Um estudo levado a cabo por Huang et al. (2007) endossa a emergência da China em
África como uma oportunidade para o desenvolvimento. Para os autores, para reforçar os
intercâmbios internacionais sobre a redução da pobreza, em meados de 2005, China organizou
dois cursos de formação de 15 dias, permitindo que os funcionários africanos
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compreendessem os programas de redução da pobreza da China em algumas das suas
províncias mais pobres e a visitarem aos centros de demonstração de tecnologia agrícola.
É deste modo que, baseando-se em trabalhos de campo para avaliar o impacto da
China em África, Lee e Shalmon (2008) e Chen; Dollar; Tang, 2015 (2015) concluíram que os
africanos tinham uma visão significativamente positiva de 70%, o que legitima a China no
seio da população africana de baixa renda devido à acessibilidade dos seus produtos. A classe
política africana e funcionários públicos seniores consideram a China como um modelo para o
desenvolvimento e uma oportunidade para com ela aprender. Na mesma esteira, a nível
político, Alden (2006), LEE; Shelton (2007) e Qiang (2007) apontam que uma parte
significativa da liderança africana elogia a cooperação sino-África como uma oportunidade.
Robert Mugabe (ex-presidente do Zimbabwe), citado por Alden (2006), afirmava “We look
again to the East where the sun rises, and no longer to the West where it sets”. Num outro
discurso proferido por Thabo Mbeki (ex-presidente da África do Sul), dirigindo-se ao
presidente chinês Jiang Zemin, dizia: “senhor Presidente, os nossos países e povos estão
unidos por uma vontade comum de construir uma vida melhor para si própria. Estamos
também empenhados em contribuir com o que pudermos para assegurar uma ordem política e
económica internacional mais equitativa que responda às justas aspirações dos milhares de
milhões de pessoas que pertencem aos países em desenvolvimento” (LEE; SHELTON, 2007;
QIANG, 2007).
Portanto, os discursos acima expostos remetem para um sinal de confiança da
liderança africana sobre o Pequim, que, de acordo com Pehnelt, (2007), Brautigam (2009) e
Asongu (2016), China está a transformar a África, ao exportar talentos empresariais e recursos
financeiros importantes para o continente, contrapondo as teorias e estudos convencionais
segundo os quais o envolvimento chinês não pode transformar a economia da África para
melhor, de modo a acabar com a pobreza e estimular o crescimento. Para essa literatura, os
chineses podem trazer para a África indústrias manufatureiras com mão-de-obra intensiva, tal
como o Japão fez para o Sudeste Asiático nas décadas de 1960 e 1970.
3.6. Relações sino-moçambicanas
As atuais relações de cooperação entre China e Moçambique têm o seu marco inicial
na luta de libertação nacional de Moçambique contra a dominação portuguesa (1964-1975),
quando a República Popular da China, honrando com o seu compromisso de solidariedade
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com os movimentos de libertação dos países africanos adotados em 1955 durante a
conferência de Bandung e facilitada pela Tanzânia e Zâmbia, países com os quais já mantinha
relações diplomáticas e econômicas, concede à Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO) treinos político-militares e viveres. Paralela a ajuda chinesa, a FRELIMO recebia
ajuda da União Soviética (JACKSON, 1995; GARCIA, 2020).
Proclamada a independência de Moçambique a 25 de junho de 1975, a RPC foi um
dos primeiros países a reconhecer o Estado moçambicano, tendo no mesmo dia manifestado o
seu interesse em estabelecer relações diplomáticas (ROQUE, 2009; GU et al., 2016;
CHICHAVA et al., 2013). Para complementar a ação política da econômica, tal como fê-lo
com os demais países africanos que na época acabavam de conquistar as suas independências,
China e Moçambique assinariam a 02 de julho de 1975 o acordo de cooperação econômica e
técnica. Em adição, os dois países celebrariam um acordo no domínio de saúde e de
agricultura que, entre outras questões, o referido acordo preconizava o envio bienal à
Moçambique de uma equipe de 12 profissionais de saúde ao Hospital Central de Maputo
(HCM) e de uma equipe de agrônomos chineses para trabalhar nas machambas (farmas)
estatais de Matama e de Moamba, localizadas, respectivamente, nas províncias de Niassa
(norte de Moçambique) e de Maputo, no sul do país (JANSSON; KIALA, 2009; ROQUE,
2009).
No domínio político, assiste-se ainda nesse período, o intercâmbio de inúmeras visitas
oficiais da liderança dos dois países, das quais destaca-se como a primeira de Moçambique
independente a do presidente Samora Machel, realizada em maio 1978, onde recebeu a
promessa de um crédito isento de juros no valor de 13 milhões de dólares norte-americanos, e
a visita do Vice-Ministro do poder industrial, Li Xiannian, em janeiro de 1979 (JANSSON;
KIALA, 2009). Não obstante avanços significativos demonstrados nos primeiros anos da
independência nacional de Moçambique, Roque (2009) e Roque; Alden (2012), argumentam
que tais relações tiveram certas inflexões anos subsequentes, cujo auge foi testemunhado nos
finais da década de 1970.
No geral, cinco razões são apontadas por Jackson (1995) como fatores explicativos
que estariam por trás do afrouxamento das relações sino-moçambicanas no período em
alusão: a primeira está relacionada com a divergência entre China e Moçambique no seu
apoio à guerra civil de Angola (1975-1979), que envolvia como principais beligerantes as
autoridades governamentais e a União Nacional para Independência Total de Angola
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(UNITA). Nesse quadro, enquanto as autoridades moçambicanas prestavam ajuda às
autoridades governamentais de Luanda, a China concedia auxílio às forças da UNITA. A
segunda razão atribui-se à afirmação oficial do governo de Maputo, em fevereiro de 1977,
durante o Terceiro Congresso da FRELIMO, de ser um Estado de orientação “MarxistaLeninista”, com viés ao bloco soviético e não ao modelo de Pequim. A terceira razão deve-se
à visita de Samoa Machel a Moscou em 1978, onde foi concluído um Tratado de Amizade
com promessa de Moçambique receber uma ajuda do bloco soviético no valor de 17 milhões
de dólares. A quarta razão está aliada à condenação da invasão chinesa ao Vietnam, proferida
por Moçambique durante a conferência dos Não Alinhados realizada em Havana, em
setembro de 1979 e, a última razão, a não condenação da invasão soviética ao Afeganistão
durante a sessão das Nações Unidas em 1979 onde Moçambique, na companhia de Angola e
Etiópia, votaram contra a resolução que impunha sanções à União Soviética.
Portanto, seria este último incidente diplomático que levaria o embaixador chinês em
Maputo, Yang Shouzeng, na companhia da equipe médica a deixar o país em 1980, tendo
regressado a Moçambique somente em 1981 (CHICHAVA et al., 2012). Tal fato, na
percepção de Chichava (2010), deveu-se aos eventos de “mal-entendidos” de 1975-1979, que
se desenvolveram, por um lado, a partir do internacionalismo moçambicano nos seus
compromissos de apoio aos países e movimentos de libertação e, por outro, do antagonismo
ideológico entre China e a União Soviética, ambos com boas relações de amizade e
cooperação com Moçambique. Situação que complicava o espaço de manobra de
Moçambique na sua política externa de simultaneamente agradar a todos e cumprir com a sua
agenda de se internacionalizar sem colocar em risco os interesses de cada uma das partes
evolvidas. Como lembra Jackson (1995), pouco depois do acordo de cessar-fogo entre a
FRELIMO e o governo português, assinado a 7 de setembro de 1974, em Lusaka (Zâmbia),
saudando a vitória da FRELIMO, os chineses avisaram a África, e Moçambique em
particular, para ficar atento às manobras dos social-imperialistas soviéticos, que apontaram
como o seu principal inimigo.
Não obstante as clivagens e antagonismos prevalecentes Chichava (2010), Jansson;
Kiala (2009) e Roque (2009) afiançam que as relações sino-moçambicanas mantiveram-se
intactas, tendo, em maio de 1982, Samora Machel, então presidente de Moçambique visitado
a China, e, no ano seguinte, Pequim concedido à Moçambique apoio e assistência para fazer
face a crise alimentar que afetava o país, resultante da seca prolongada que assolava a região

93

da África Austral e dos efeitos da guerra civil. Apesar disso, Chichava (2010) afirma que
nenhuma liderança chinesa teria visitado Maputo durante esse período. Para ele, cessação de
desconfiança das partes só viria a acontecer após a decadência do projeto socialista-marxista
de Maputo em 1987, período no qual Moçambique receberia a visita de conselheiro de Estado
e ministro dos Negócios Estrangeiros, Wu Xuequian, em 1987, que foi retribuída pelo seu
homologo moçambicano, onde foi concluído um acordo de concessão de 12 milhões de
dólares americanos.
A partir daí, as relações entre China e Moçambique começam a ganhar certo
adensamento, tendo as companhias chinesas se beneficiado entre 1997-1998 de um crédito no
valor de 20 milhões de dólares americanos do Banco Exim da China para investirem em
Moçambique na construção de um novo edifício para a Embaixada chinesa em Maputo e de
um centro comercial administrado pelo Conselheiro para Assuntos Econômicos, em Maputo
(ROQUE; ALDEN, 2012).
Após o primeiro Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), em outubro de 2000,
a presença econômica chinesa em Moçambique intensifica-se ainda mais, com diversos
acordos bilaterais de cooperação técnica, empréstimos, investimentos, projetos de contratação,
concessão de subsídios diretos para as obras públicas, cancelamento de dívidas a serem
rubricados. Fato que tem levado a liderança moçambicana a considerar China como um
parceiro estratégico, inquestionável, histórico e ideal, movido apenas por espírito de ajudar
Moçambique e o resto da África (CHICHAVA, 2010). Endossa o autor, as relações entre
China e Moçambique são de natureza win- win, que oferecem benefícios mútuos entre os
países, circunscritos nas trocas comerciais, nos investimentos, projetos de infraestruturas,
doações, envio de médicos chineses a Moçambique, empréstimos isentos de taxas de juros e
na prestação de assistência técnica.
Feijó (2010), cuja pesquisa combinou o estudo de campo com documental para
entender as perspectivas moçambicanas sobre a presença chinesa em Moçambique, constatou
que os discursos veiculados pelos quadros seniores governamentais tende a destacar as boas
relações diplomáticas entre os dois países, uma vez que a China não impõe condicionalismos
nos investimentos e projetos de cooperação. Ainda para o autor, estes atores enfatizam a
importância do investimento e do conhecimento chinês para o desenvolvimento econômico de
Moçambique.
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Na esfera de trocas comerciais, por exemplo, apesar de divergência de dados devido
ao difícil acesso dos mesmos, há evidências de aumento do fluxo de comércio que passou de
US$ 48 milhões em 2002 para US$ 284,1 milhões em 2007 e deste para US$ 517 milhões em
2009, o que permitiu a China a sair de 27º lugar tido em 2001 para 2º em 2008 no conjunto
dos maiores parceiros comerciais de Moçambique (ROQUE, 2009 CHICHAVA, 2010). Tal
incremento também se refletiu na segunda década do século XXI, cujos cálculos apontam
para uma cifra de US$ 950 milhões em 2014. Em 2017, China se posicionou em 5º lugar e em
3º em 2019, como o maior destino das exportações moçambicanas, com 5,35% e 6,94%,
respectivamente, com o volume das exportações de Moçambique a oscilar entre US$ 252
milhões em 2018 e US$ 323 milhões.
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Figura 2: Gráfico dos cinco maiores destinos das exportações de Moçambique em 2019.
Fonte: Adaptação própria a partir de dados do INE, 2020.

Relativamente à estrutura das importações por países, dos 223 países de origem dos
bens que entraram no país em 2019, destacam-se os mesmos de 2018, a África do Sul
(28.7%), China (11.4%), Emirados Árabes Unidos (8.0%), Singapura (6.8%) e Índia (6.1%).
No mesmo período, observou-se uma tendência crescente das importações moçambicanas a
partir da China. Apenas em 2020, 8,5% das importações moçambicanas (US$ 161,5 milhões)
vieram da China (ABDENUR, 2015; INE, 2019; INE, 2020; MACAUHUB, 2020). Esse
expressivo aumento do volume do comércio bidirecional, na ótica de Abdenur (2015), Roque;
Alden (2012) e Jansson e Kiala, (2009), foi impulsionado pela demanda chinesa de obter
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commodites para sustentar o seu crescimento econômico orientado para exportação,
principalmente em 2008, devido à crise mundial que resultou na diminuição das importações
dos bens chineses pelo mundo ocidental, pela assinatura do Acordo de Comércio, Promoção e
Mútua Proteção do Investimento, a criação de Comissão Econômica e Comercial Conjunta em
2001, bem como devido à política de liberalização comercial da China a 466 produtos
exportados por Moçambique.
Apesar do aumento no fluxo de comércio, os autores supracitados e as plataformas de
base de dado sobre comércio internacional (OMC, Johns Hopkins University, SAIS ChinaAfrica Research Initiative) afiguram a pauta das exportações moçambicanas como tendo sido
dominadas principalmente por matérias-primas e produtos semi-acabados, tais como, madeira,
algodão, o sésamo (gergelim), gengibre, a castanha de caju, e outros produtos agrícolas,
recursos minerais (areias pesadas, titânio, carvão, desperdícios e resíduos de ferro e aço) e
recursos marinhos. Em contraponto, a pauta das exportações chinesas é composta pelos
produtos eletrônicos e maquinaria.
Descriminado pelo volume dos produtos exportados de Moçambique para China,
estudos evidenciam a madeira como sendo o principal produto de exportação de Moçambique,
onde até 2009 representava mais de 90% do total das exportações efetuadas para Pequim,
tornando a China no maior comprador da madeira moçambicana, enquanto Moçambique a se
colocar no quinto maior país africano exportador de madeira para a China (ROQUE; ALDEN,
2012; MUIANGA et al., 2017; GARCIA, 2020).
A par do aumento exponencial verificado no comércio bilateral entre China e
Moçambique, Chichava et al., (2012) e Feijó (2010) notaram nas suas análises um incremento
no investimento estrangeiro direto (IDE). Um dado importante do IDE chinês trazido por
Nielsen (2012) é de que, diferentemente de outras nações que operam em Moçambique que se
preocupam apenas com os recursos minerais, como o gás natural e petróleo, o investimento
chinês é peculiar, porque se fundamenta na diversidade multidimensional e multissetorial,
desde setores retalhistas, infraestruturas, de serviços, de manufatura, de agricultura,
desenvolvimento de tecnologias da informação, aquicultura, de florestas, de pescas, de banca
até a mineração, tendo resultado na criação de 11.214 empregos aos moçambicanos.
Não obstante adotar uma abordagem multidimensional e multissetorial, Chichava
(2012), Feijó (2010) e Nielsen (2012) asseguram ser nos projetos de infraestrutura onde a
China assume grande protagonismo na sua agenda de cooperação econômica com
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Moçambique, notadamente manifesta na construção de edifícios públicos, estádio de futebol,
pontes, estradas e construção e reabilitação dos sistemas de abastecimento de água. Para os
autores, na altura, existiam mais de 30 empresas de construção chinesas em Maputo e
normalmente ofereciam melhores preços que as companhias de construção sul-africanas,
portuguesas e outras companhias estrangeiras em concursos públicos internacionais
organizados pelo Governo ou pelo Banco Mundial. Dados apresentados pela Paula Cristin
Roque (2009) revelam que, de 2001 a 2004, os créditos concessionais para infraestrutura
foram de US$ 15,6 milhões, cujo reembolso está previsto entre 2013 e 2025.
A depreender-se pelo volume dos fundos desembolsados e da agressividade em ternos
de baixos preços oferecidos nos concursos, a autora defende ser na área de obras e
infraestrutura que o foco da agenda de cooperação da China em Moçambique prioriza
(ROQUE, 2009). Para a China, a construção de infraestrutura constitui o pilar da sua
estratégia para o desenvolvimento dos seus parceiros. Várias são as razões que têm sido
apresentada na literatura como possíveis justificativas da estratégia de cooperação chinesa em
infraestrutura em Moçambique. Roque (2009) afigura que, depois da “guerra civil de 16 anos”
terminada em 1992, que deixou infraestruturas econômicas e sociais do país arruinadas,
Moçambique necessitava de edifícios para fazer funcionar suas instituições e de
infraestruturas sociais e econômicas para aumentar a dinâmica da economia do país, para
além de melhorar as condições sociais. Alguns autores desafiam essa abordagem, uma vez
que Moçambique parece não ser o único país africano onde a cooperação chinesa para o
desenvolvimento subjaz na construção: Angola, Guiné-Bissau, Etiópia, Nigéria, Sudão,
Zâmbia só para citar alguns, nota-se fortemente a presença chinesa nas obras de construção
(MENEZES, 2013; BRAUTIGAM, 2011).
Deste modo, a construção de infraestruturas pelo governo chinês em Moçambique, em
troca de petróleo, concessões para exploração de recursos florestais (madeira), exploração de
recursos pesqueiros e outros tipos de recursos naturais, parece ser uma estratégia de política
externa voltada para o desenvolvimento da própria China. Uma vez que em Moçambique
ainda não há registros de descoberta de poços de petróleo em quantidades comercializáveis, a
política externa de Pequim tende a não se basear na estratégia oil for infrastructure, mas a
pautar-se em troca de other resouces for infrastructure, tais como, recursos florestais e
marítimos. Acresce-se que estaria por trás da construção de infraestruturas na agenda de
cooperação chinesa com Moçambique a importação de material de construção e de recursos
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humanos da China. Para Feijó (2010), a maioria das empresas chinesas em Maputo opera com
um número de funcionários estrangeiros claramente acima da quota estipulada. Em muitas
empresas, sobretudo no setor da construção civil, a proporção de trabalhadores chineses
apresenta-se próxima dos 40% relativamente ao total de efetivos.
Embora não se referindo especificamente sobre a realidade moçambicana, mas de
todos os investimentos financiados pelo banco chinês de exportação e importação, TanMullins et al. (2010) apontam que uma das prescrições do banco chinês de exportação e
importação (Exibank) vincula que mais de 70% do valor emprestado às empresas chinesas
que operam fora do território chinês deve ser gasto na China na compra do material e
serviços. Com essa estratégia, China estaria a reimportar grande parte de recursos
teoricamente investidos em Moçambique, o que parece rentável para a economia política
chinesa em detrimento do desenvolvimento de Moçambique, não obstante os inúmeros de
projetos supostamente para o desenvolvimento e reforçado pelos discursos fascinantes da
liderança chinesa que, segundo Brautigam (2009), ao fornecer ajuda a outros países, o
objetivo do governo chinês não é tornar os países receptores dependentes da China, mas
ajudá-los a embarcar passo a passo no caminho da autoconfiança e do desenvolvimento
econômico independente, o chamado big push.

3.6.1. Assistência financeira chinesa em Moçambique
Para Brautigam (2011), a ajuda externa chinesa inclui: (i) custos de projetos, bens
gerais e militares e numerários; (ii) despesas com formandos dos países beneficiários e
salários de peritos enviados aos países beneficiários; (iii) bonificações de juros para
empréstimos concessionais; (iv) bonificações para algumas despesas específicas de empr esas
chinesas envolvidas em projetos de investimento conjunto e cooperação financiados pela
ajuda externa; e (v) taxas e despesas administrativas para empresas que executam projetos de
ajuda. Como a assistência externa é um instrumento de diplomacia, todos os países em
desenvolvimento com os quais a China tem laços diplomáticos recebem ofertas de doações e
empréstimos sem juros, mesmo aqueles que são mais ricos em termos per capita. A ajuda
oficial da China assume muitas formas: equipes médicas chinesas em missões de dois anos,
construção de estradas e pontes, assistência técnica agrícola.
Apesar de ser difícil obter dados confiáveis que quantifique o total da ajuda financeira
chinesa prestada em África, e particularmente a Moçambique, Jansson; Kiala (2009),
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Chichava (2012) e Hon et al. (2010), usando diferentes plataformas de base de dados de
Centro de Promoção de Investimentos (CPI) e do Ministério do Comércio da China, concluem
que a China cancelou um total de US$ 52 milhões da dívida moçambicana, dos quais 22
milhões em 2001 e 30 milhões em fevereiro de 2007. O montante corresponde, segundo
Chichava (2012), a 87,1% da dívida contraída por Moçambique, desde os anos de 1980. Esta
dívida resultaria das obras de construção do Estádio Nacional de Zimpeto, do novo aeroporto
de Mavala-ne, do novo edifício da Presidência, da Estrada Circular, a ponte Maputo-Katembe
e a migração das redes de televisão e rádio do analógico para o digital, sem contar com
US$200 milhões, dívida contraída entre 2016 e 2017 para construção do aeroporto de Xai-Xai
(GARCIA, 2020).
Para além de perdão da dívida, Chichava (2012) afirma que, durante a visita a
Moçambique em 2007, o Presidente Hu prometeu um empréstimo de US$ 170 milhões a
Moçambique sem juros e, no seguimento dessa promessa, China concedeu a Moçambique um
empréstimo sem juros de US$ 300 mil para a reabilitação de infraestruturas destruídas por
desastres naturais e uma doação de US$ 1,5 milhão para as forças armadas moçambicanas.
Macqueen (2018) revela que, até 2014, a dívida total de Moçambique para com a China era de
US$ 886 milhões. Durante o FOCAC, em 2015, a China anunciou o perdão dos juros não
vencidos até aquela data de 2015 e a revisão para baixo das taxas de juro dos créditos a
atribuir nos anos subsequentes. Esta anulação das dívidas foi concedida a Moçambique devido
às dificuldades que enfrentava para pagar a sua dívida externa. Na ótica de Chichava (2010),
Moçambique faz parte de oito países africanos 2 que mais ajuda recebeu da China, tendo este
país recebido mais de 80% dos empréstimos chineses concedidos à África, passando a se
posicionar na segunda posição de maior parceiro da China no seio dos Países Africanos de
Língua Portuguesa (PALOP), depois de Angola, e o quarto no seio dos países da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), ficando apenas atrás do Brasil, Portugal e Angola.
Este crédito concedido pelos bancos chineses caracteriza-se, como referido em outras
seções, por não exigir condicionalidades de ordem política e econômica, o que não agrada os
países ocidentais (ROQUE; ALDEN, 2012). Por outro lado, também já se levantam vozes em
Moçambique críticas da presença chinesa, que alertam para as consequências de um
endividamento excessivo frente à China, que se inquietam com o caráter predatório dos

2

Os outros países são Angola, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, a Etiópia, a Guiné
Equatorial, Gana, Sudão, Zimbabwe e Zâmbia.
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investimentos chineses, com a falta de transparência na concessão dos mesmos e com a
violação dos direitos laborais.
3.6.2. Críticas sobre China em Moçambique
Apesar de bom relacionamento e ganhos relativos para Moçambique, em termos de
impacto na balança comercial, infraestruturas, apoio a saúde e educação, no domínio de
exploração e exportação da madeira para China (comumente conhecida por Chinese
takeaway) este relacionamento tem sido objeto de controvérsias, merecendo críticas severas
por parte dos diversos segmentos da sociedade moçambicana, dado ao impacto negativo
adverso sobre o meio ambiente a longo prazo, ao baixo preço de aquisição da madeira, que
torna o negócio menos lucrativo e menos vantajoso para Moçambique na promoção e
desenvolvimentos de indústrias locais, na criação de empregos e na melhoria do bem estar das
populações (MUIANGA et al., 2017). Os chineses são criticados de praticarem caça e tráfico
de animais selvagens, como o marfim do elefante ou a barbatana de tubarão, de pagar baixos
salários e de agredir trabalhadores nos projetos de infraestruturas (FEIJÓ, 2010).
Ademais, Murianha et al., (2017) argumentam que acordos de cooperação firmados a
nível das instituições não são publicados, são secretos, não obstante a pressão de organizações
da sociedade civil, o que abre espaço de manobra para especulações sobre a conivência do
Estado nos negócios chineses em troca de construção de pontes, obras públicas e bolsas de
Estudo. Não obstante as críticas, o governo moçambicano tem atribuído grande importância à
cooperação com a China, considerando como parceiro histórico e ideal, movido meramente
por espírito de ajudar Moçambique e o resto da África, dado que a ajuda chinesa não é
condicionada por quaisquer requisitos sobre a governação, transparência e desempenho
macroeconômico, mas acredita, contrariamente, que a igualdade econômica e a justiça social
são atingidas através do investimento público e do desenvolvimento do capital humano.
(CHICHA, 2016).
Conclusão
Esta parte do capítulo discutiu as relações sino–africanas. Com base na literatura
consultada ficou concluído que as relações entre China e África remontam desde 1955,
durante a conferência de Bandung, período o qual China, assumindo o seu compromisso de
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solidariedade para com os povos sob domínio colonial, concede apoio político e militar
incondicional aos movimentos africanos que lutavam pelas suas independências. À medida
que os movimentos de lutas de libertação conquistavam as suas independências, China
procurava estreitar as suas relações diplomáticas com recém Estado. Porém, nos finais da
década de 1970 e finais de 1980, depois da maioria dos países africanos conquistar suas
independências, China passa a se concentrar em suas reformas internas, processo que foi visto
alguns pesquisadores, como é o caso de Menezes (2013), como o distanciamento nas relações
sino-africanas e para outros, como argumentou Taylor (2006), o distanciamento com África
na altura representava uma estratégia para sustentar a reforma em vigor.
No virar do século XXI, principalmente após a realização do primeiro Fórum de
Cooperação China –África, as relações entre China e África intensificaram-se, tanto no
âmbito político quanto econômico, dando vantagens mútuas entre os parceiros, numa relação
win-win pautada no apoio mútuo nas organizações internacionais através do voto majoritário
africano e de veto chinês no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na exploração mútua
das oportunidades do comércio, investimentos no setor de infraestruturas, que impulsionam o
desenvolvimento social e econômico, na concessão de ajuda, no apoio ao setor agrário, à
educação, saúde e perdão de dívidas, divergindo com os argumentos de que a China estaria
em África apenas na busca de recursos naturais, uma relação assumida como “neocolonial”.
Moçambique também se beneficiou da presença e seu envolvimento com a China. A
ajuda da China tem sido benéfica e reduziu a dependência de Maputo relativamente aos
doadores tradicionais. Um dos benefícios que mais valiosos nessa interação é de que a China
não impõe condicionalismos de boa governança, transparência, direitos humanos e
democracia aos seus parceiros. Os ganhos para Moçambique também se refletem no acesso ao
comércio, benefícios a infraestruturas, emprego, bolsas de estudo e saúde. Não obstante esses
ganhos, China é acusada em Moçambique não respeitar padrões das relações de trabalho e no
meio ambiente.
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CAPÍTULO 4
Discussão de resultados da CID do Brasil e China em Moçambique
Introdução

Esta parte do trabalho reserva-se a apresentar os resultados dos debates sobre a
cooperação internacional para o desenvolvimento (CID) provida por Brasil e China em
Moçambique ao longo das duas primeiras décadas do século XXI, a partir de uma lente
analítica comparativa do seu envolvimento nos setores de agricultura, infraestrutura, saúde e
educação. Para limitar seu escopo, procurou-se organizar o capítulo em quatro seções, cada
uma representando um dos setores. Na primeira seção apresentam-se as abordagens da CID
do Brasil e da China no setor de agricultura, onde são trazidas na discussão as iniciativas
desenvolvidas por cada um dos países emergentes, as modalidades usadas na execução dos
seus projetos, a interface entre cooperação e negócios na agricultura, bem como a importância
desempenha pelo setor na CID com Moçambique. Na segunda seção são discutidas as
principais iniciativas executadas por Brasil e China em Moçambique no setor de
infraestruturas, procurando analisar o lugar das infraestruturas para o Brasil e para China na
sua agenda de CID com Moçambique. Na terceira seção são apresentadas as principais
iniciativas de cooperação executadas por Brasil e China em Moçambique no setor da saúde e
refletir o interesse do Brasil e da China na cooperação em saúde com Moçambique. A quarta e
última seção é dedicada ao setor de educação, onde seguindo o mesmo figurino e são
apresentados os projetos de cooperação conduzidos por Brasil e pela China em Moçambique e
o papel da educação para o Brasil e a China na sua cooperação em Moçambique. No fim do
capítulo, traz-se a conclusão preliminar.
4.1. Setor da agricultura
A alta de alimentos e a crescente volatilidade de preços no mercado internacional
registrado desde os meados da década de 2000, com magnitudes e reações variadas entre os
países, fez da agricultura um dos setores privilegiados na agenda de cooperação internacional
para o desenvolvimento do Brasil e da China com Moçambique. Passando os dois países
emergentes a darem o seu apoio a Moçambique no treinamento de agentes de extensão,
produção agrícola, criação de banco de sementes, capacitação de sementes, promoção de
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biocombustíveis, desenvolvimento de cadeias de valor e fortalecimento das instituições
públicas agrícolas (CHICHAVA; FINGERMANN, 2015; ABC, 2021). No caso do Brasil, o
país desenvolveu no período entre 2000 a 2020, 37 iniciativas em Moçambique no âmbito
bilateral e trilateral, conforme distinguido nas tabelas que se seguem.

Tabela 1: Iniciativas brasileiras executadas em Moçambique no setor da agricultura
Iniciativas bilaterais

Período de execução

Estudo de viabilidade sobre o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de cultivo
inovadores para Pequenos Produtores.

Out/06

Nov/06

Missão Conjunta para Concepção e Elaboração de Projetos na Área de Construção
de Cisternas, Produção de Hortaliças e Frutas, Transporte Urbano, Biodiesel,
Educação Ambiental e Habitação.

Fev/07

Abr/07

Missão de Formulação de Projeto ABC/EMBRAPA e JICA visando a definição do
conteúdo do curso internacional de produção e processamento da mandioca.

Ago/07

Nov/07

II Curso Internacional de Produção Sustentável de Hortaliças.

Out/07

Mai/08

Apoio ao Desenvolvimento da Horto-Fruticultura de Moçambique.

Nov/07

Nov/08

IV Curso Internacional sobre Produção de Frutas Tropicais.

Ago/08

Fev/09

Missão Preparatória de treinamento de técnicos moçambicanos em agricultura de
conservação.

Nov/08

Dez /08

Missão de Cooperação Técnica na Área de Agricultura Familiar, para Resgate,
Produção e Melhoramento de Sementes Tradicionais/Crioulas.

Out/09

Dez/09

Missão de estudos ao Brasil para conhecer os ciclos anuais de plantio e colheita de
Sementes Tradicionais.

Mar/10

Out/11

Implantação de bancos comunitários de sementes e capacitação para o resgate,
multiplicação, armazenamento e uso de sementes tradicionais em áreas de agricultura
familiar.

Mar/11

Dez/14

Missão de Prospecção Conjunta a Maputo.

Jun/09

Dez/09

Apoio ao projeto de fortalecimento de estratégias de integração da cooperação
técnica em agricultura e segurança alimentar em Moçambique.

Out/16

Dez/17

Fonte: Desenho próprio a partir dos dados do portfólio
http://www.abc.gov.br/Projetos/pesquisa, aos 14 de outubro de 2021.

da

ABC,

2021. Acessado

em

Na modalidade trilateral, Brasil procurou-se envolver no setor agrário moçambicano
com países desenvolvidos (Estados Unidos, Japão, Alemanha e França) e com instituições
multilaterais, como foi o caso do Programa Mundial de Alimentos, como ilustra o quadro a
seguir.
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Tabela 2: Iniciativas trilaterais agrícolas desenvolvidas em Moçambique (2000-2020)

Iniciativas trilaterais

Ano de execução

Projeto Brasil-França de Capacitação de Técnicos Moçambicanos na Área de Agricultura de
Conservação.

Out/08

Out/10

Missão Brasil-Japão de levantamento de demandas para cooperação agrícola em beneficio da
Savana Tropical Africana.
Curso Internacional de Treinamento sobre Técnicas de Cultivo e Processamento de Mandioca
Missão de Alto Nível para Formalização de Cooperação Trilateral Brasil-Japão-Moçambique
na Área de Agricultura.
Missão conjunta na área de agricultura para elaboração de projeto de cooperação no âmbito de
programa trilateral Brasil- EUA – Moçambique
Estudo preparatório para a formulação de Projeto de Cooperação Trilateral em Benefício da
Savana Tropical Africana. Brasil - Japão - Moçambique.
Projeto de Suporte Técnico à Plataforma de Inovação Agropecuária de Moçambique
Missões técnicas para a Formulação de Projetos de Cooperação Técnica em Benefício da
Savana Tropical de Moçambique - ProSavana JBM
Seminário "Para uma Cooperação Cruzada Franco-Brasileira no Haiti e na África
Missão Diagnóstica para Elaboração de Projeto de Cooperação Técnica Trilateral Brasil-EUAMoçambique na Área de Nutrição e Segurança Alimentar
Seminário “A Biotecnologia como um instrumento para o desenvolvimento sustentável na
agricultura”.
Missão de Validação de Proposta de Projeto de Cooperação Técnica Trilateral Brasil -EUAMoçambique na Área de Produção e Processamento de Hortaliças
Formulação de projetos de cooperação técnica em benefício da Savana Tropical de
Moçambique - ProSAVANA JBM - Fase II
Seminário Internacional Agronegócio em Moçambique: Cooperação Internacional Brasil Japão
e oportunidades de investimento. ProSAVANA
Melhoria da capacidade de pesquisa e de transferência de tecnologia no corredor de Nacala ProSAVANA PI
Coordenação de projetos e atividades de cooperação técnica com Moçambique.
Missões para a Elaboração do plano de desenvolvimento da agricultura no corredor de Nacala
Master Plan ProSavana - Cooperação Brasil - Japão - Moçambique
Curso Internacional de Produção Sustentável de Hortaliças
Atividade Isolada - melhoria da capacidade de pesquisa e de transferência de tecnologia no
corredor de Nacala - ProSAVANA PI
Missão de arranque do Projeto de apoio técnico aos Programas de Nutrição e Segurança
Alimentar de Moçambique
Projeto de Apoio Técnico aos Programas de Nutrição e Segurança Alimentar de Moçambique
Missão de arranque da componente de Pós-colheita e Processamento do Projeto “Apoio
Técnico aos Programas de Nutrição e Segurança Alimentar de Moçambique”.
Plano Diretor de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura no Corredor de Nacala
Missões técnicas para negociação do Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Programa ProSavana.
Atividade de apoio ao Projeto de fortalecimento do Sistema Nacional de Extensão Rural de
Moçambique no âmbito do PROSAVANA.

Jun/09

Dez/09

Jul/09
Set/09

Dez/09
Mar/10

Out/09

Mar/10

Dez/09

Jun/10

Mai/10
Mai/10

Dez/14
Dez/10

Jul/10
Mai/10

Dez/10
Nov/10

Set/10

Out/10

Fev/11

Ago/11

Mar/11

jan/12

Mar/11

Set/11

Mai/11

Jun/11

Jul/11
Jul/11

Jul/13
Mar/12

Out/11
Nov/11

Dez15
Mai/12

Nov/11-

Jan/12

Dez/11
Jan/12

Dez/15
Jun/12

Fev/12
Set/12

Mai/14
Mar/13

Jul/15

Jul/16

Fonte: Adaptação própria com base nos dados da ABC, 2021.
Disponível em http://www.abc.gov.br/Projetos/pesquisa, aos 14 de outubro de 2021.
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Uma análise atenta no número de projetos alistados nos quadros anteriores fica
perceptível que Brasil privilegiou a sua cooperação agrária em Moçambique no modelo
triangular. Na triangulação com a França, destaca-se a iniciativa de partilha de conhecimentos
e experiências bem-sucedidas do Brasil e da França no setor da agricultura familiar com os
técnicos moçambicanos, como foi o caso do projeto de capacitação Brasil-França na área de
agricultura de conservação, realizado entre outubro de 2008 a setembro de 2010 sob a
coordenação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e executado pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e do seminário Cruzado Franco-Brasileira
no Haiti e na África, iniciativa que teve lugar em junho de 2010, sob a coordenação da
Agência

Brasileira

de

Cooperação e da

Agência Francesa de Desenvolvimento

(SCHLESINGER, 2013; ABC, 2021).
Para além da França, Japão também emergiu na agricultura como um dos parceiros
dominantes dentro do cenário de cooperação trilateral brasileira com Moçambique. Entre as
ações desenvolvidas com as autoridades nipônicas, destacam-se: o deslocamento de uma
delegação brasileira composta por técnicos da EMBRAPA e de Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e japonesa da JICA a Moçambique, em 2009, com intuito de
fazer o levantamento de demandas para cooperação agrícola em benefício da Savana Tropical
Africana; a ida a Maputo de uma missão de Alto Nível para Formalização de Cooperação
Trilateral Brasil-Japão-Moçambique na Área de Agricultura a fim de tratar do programa de
cooperação trilateral para o desenvolvimento agrícola das savanas tropicais; a realização de
um estudo preparatório para a formulação de Projeto de Cooperação Trilateral em Benefício
da Savana Tropical Africana; a Formulação de Projetos de Cooperação Técnica em Benefício
da Savana Tropical de Moçambique (ProSAVANA-JBM); a elaboração de Projetos de
Cooperação Técnica em Benefício da Savana Tropical de Moçambique (ProSAVANA-JBM Fase II); a organização de um seminário internacional do agronegócio em Moçambique; a
melhoria da Capacidade de Pesquisa e de Transferência de Tecnologia no Corredor de Nacala
em Moçambique (ProSAVANA PI); Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agricultura
do Corredor de Nacala – Moçambique (Master Plan ProSAVANA-JBM); Plano Diretor de
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura no Corredor de Nacala – Moçambique; Missões
técnicas para negociação do Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Programa
ProSAVANA-JBM; Atividade de apoio ao Projeto de fortalecimento do Sistema Nacional de
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Extensão Rural de Moçambique no âmbito do PROSAVANA (EKMAN; MACAMO, 2016;
MASA, 2018; ABC, 2021).
A triangulação das negociações entre ABC, os Estados Unidos e o Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar resultou na concepção e execução do Programa de
Segurança Alimentar e Nutricional (ProAlimentos). Desenhado em 2010, este programa teve
seu início em 2011, nas antigas instalações do Instituto Agrário de Moçambique (IIAM), em
Boane, com o escopo de incrementar a produção agrícola e transferir tecnologia brasileira de
produção de culturas de tomate, alface, alho, cebola, cenoura, pimenta e couve para o
fortalecimento da segurança alimentar aos moçambicanos bem como, assegurar a subsistência
dos agricultores. Brasil aparece na iniciativa como detentor da tecnologia e executor.
Enquanto isso, os EUA através da sua agência de desenvolvimento internacional (USAID),
contribuíram com o financiamento no valor de US$ 2.4 milhões, fundo aplicado
majoritariamente na compra de maquinaria e equipamentos adquiridos no mercado brasileiro.
A execução do projeto esteve a cargo da EMBRAPA, em representação da Agência Brasileira
de Cooperação (ABC); das Universidades da Florida (UF) e Estadual do Michigan (MSU) em
nome da USAID; e do Instituto de Investigação Agrário de Moçambique (IIAM) em nome do
Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique (ESTEVES; et al., 2014;
CHICHAVA; FINGERMANN, 2015; ABC, 2021).
No âmbito do aludido projeto foram conduzidas diversas atividades, com realce para
cursos de formação para pesquisadores técnicos moçambicanos realizados no Brasil, nos
Estados Unidos e localmente nas instalações do IIAM no formato “aprender fazendo” e a
testagem de quase 50 variedades de vegetais provenientes do Brasil, dos Estados Unidos e de
Moçambique (MASA, 2018; ABC, 2021). Vale ressaltar que os trabalhos conjuntos entre
especialistas brasileiros da EMBRAPA e moçambicanos do IIAM permitiram a troca de
experiências entre os dois países, o que constitui a ênfase da cooperação técnica brasileira,
fato que reforça a legitimidade do Brasil como parceiro de cooperação no desenvolvimento da
agricultura comercial e familiar em Moçambique (ESTEVES et. al, 2014; CHICHAVA;
FINGERMANN, 2015).
Enquanto isso, China procurou mostrar a sua presença no setor agrário moçambicano
com a assinatura de diversos instrumentos de cooperação entre o seu Ministério da
Agricultura da China e o Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) de
Moçambique, com enfoque para o memorando de entendimento assinado em julho de 2014,
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que inclui a produção de arroz, biotecnologia, agropecuária, a produção e o controlo de
doenças e pragas, o acordo de cooperação entre a Academia Chinesa de Ciências Agrárias
Tropicais (CATAS) e o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) por meio
do seu Instituto de Fomento do Caju (INCAJU), cujo objetivo é fortalecer pesquisa na área de
caju, promover a formação e trocas de missões técnicas. No quadro desse arranjo, 25
extensionistas e investigadores moçambicanos receberam formação em matérias de gestão
integrada de pestes e doenças de cajueiros e 271 produtores e técnicos do INCAJU tiveram
formação sobre a transferência de tecnologias para a produção da castanha de caju (ZHOU;
HE, 2014; MASA, 2018). Tais arranjos resultariam em diferentes iniciativas conforme resume
o quadro abaixo.

Tabela 3: Iniciativas chinesas em Moçambique
Designação da iniciativa

Período de execução

Centro de Demonstração Tecnológica Agrícola do Umbelùzi

2008

2011

Fazenda de Amizade Hubei-Gaza (Wanbao)

2011

Em curso

Construção de três fábricas de agro-processamento (algodão, arroz e milho) nas
províncias de Manica, Zambézia e Tete

2013.

2014

Complexo agro-industrial de Chokwe

2012

Em curso

Formação de 25 extensionistas em matérias de gestão integrada e investigadores e
271 produtores de caju

2014

2014

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do MASA (2018);

A falta de infraestruturas que facilitaria o escoamento dos produtos agrícolas levou a
China a intensificar os investimentos nessas áreas, tendo em 2007 firmado contratos com o
governo de Moçambique para o projeto de produção de arroz e de construção de um sistema
de irrigação nas áreas com potencial agrícola (HORTA, 2008; CHICHAVA, 2013). Além
disso, o governo de Moçambique celebrou acordo com o China Exim Bank de US$ 2 bilhões
em empréstimos para construir uma mega-usina sobre o rio Zambeze, Mphanda Nkuwa. No
mesmo período, a China solicitou grandes arrendamentos de terra para a criação de gado.
Apesar disso, as duas iniciativas não chegaram a se materializar (HORTA, 2008;
CHICHAVA, 2013).
Foi no projeto de construção do Centro de Demonstração Tecnológica Agrícola do
Umbelùzi (ATDC, sigla inglesa) que Pequim se revelou ser importante dentro da cooperação
Internacional para desenvolvimento (CID) na área de agrária em Moçambique. Localizado
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separado a 500 metros do local onde decorre o projeto da EMBRAPA, este centro constitui
um dos 23 centros criados em África no âmbito das promessas do então presidente Hu Jintao
durante o III FOCAC, em 2006. Para além de Moçambique, China já construiu os ATDC no
Benin, Camarões, Congo, Etiópia, Libéria, Ruanda, África do Sul, Sudão, Tanzânia, Togo,
Uganda, Zâmbia, Zimbabwe e Madagascar. Inaugurado em julho de 2011, ATDC é a
principal bandeira de cooperação chinesa em Moçambique. Emerge no contexto dos
compromissos assumidos em 2006, no III Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que
previam a construção de vinte Centros de Demonstração Tecnológica Agrícola no continente
africano e reiterado em 2007, durante a visita do presidente chinês Hu Jintao a Maputo
(ZHOU; HE, 2014; JIANG et al, 2016).
Este centro teve o financiamento do governo chinês no valor US$ 6 milhões,
concedido em forma de donativos e visa atingir cinco objetivos declarados: testar a variedade
de sementes chinesas e a sua adequação às condições agro-ecológicas locais de forma a dar
resposta à insegurança alimentar do país, introduzir a nova tecnologia, investigação, educação
e treinamento. Somam-se a esses desígnios, as motivações de ordem política-diplomática,
econômicas e de investimentos, nomeadamente: servir a estratégia da política externa da
China na melhoria das relações bilaterais; aumentar a produção agrícola, melhorar a
agrotecnologia e proporcionar uma plataforma para o investimento das empresas chinesas em
Moçambique orientado pela política Agriculture Going Out (BRÄUTIGAM; TANG, 2009;
ZHOU; HE, 2014).
Aliás, uma comparação entre o Projeto brasileiro, ProAlimentos e o chinês, Centros de
Demonstração Tecnológica Agrícola do Umbelùzi, sugere a existência de alguns traços de
semelhanças, mormente, no que se refere aos objetivos de transferência de tecnologi a e knowhow para tornar Moçambique num país soberano do ponto de vista de segurança alimentar,
além de ambos os projetos decorrerem nas baixas do rio Umbelùzi, distrito de Boane,
província de Maputo. Apesar dessas semelhanças, as duas iniciativas divergem nos
mecanismos de gestão e das culturas desenvolvidas. Enquanto o ProAlimentos está sob a
gestão de três instituições, EMBRAPA, USAID e IIAM e busca potenciar o país na produção
de vegetais, o Centros de Demonstração Tecnológica Agrícola do Umbelùzi do Umbelùzi é
gerido por Lianfeng Agricultural Development Corporation da província chinesa de Hubei,
uma empresa chinesa que trabalha em estrita coordenação com o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) e o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar através do Instituto
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de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e as suas ações pendem para o cultivo de
arroz, em especial o arroz híbrido chinês. Para além do arroz, no campo de demonstração
também são produzidos milho, feijão, tomate, alface e outras hortaliças e emprega 15
trabalhadores moçambicanos (CHICHAVA; FINGERMANN, 2015; MASA, 2018).
4.1.1. Interface entre cooperação e investimentos
Na abordagem mista de interação entre cooperação e investimentos, tanto o Brasil
quanto a China agem na encruzilhada, combinando cooperação para o desenvolvimento e
investimentos em grandes plantações mecanizadas destinadas aos dois países, agricultura por
contrato e combinação de ambos (grandes fazendas e mecanizadas) para a China. A produção
em grande escala pode ser testemunhada no projeto tripartido, Japão-Brasil-Moçambique de
desenvolvimento de Savana (ProSAVANA- JBM) para o Brasil e no projeto chinês Wanbao,
localizado em Xai-Xai, província de Gaza. As duas iniciativas estão enquadradas no processo
de globalização da economia mundial integrada no agribusiness através da expansão de
empresas multinacionais que procuram produzir commodities em países com vantagens
comparativas em mão–de-obra barata, facilidades de investimentos e de escoamentos dos
produtos para centros comerciais (MOSCA, 2005).
ProSAVANA-JBM constitui um dos maiores projetos de cooperação para o
desenvolvimento agrícola do Brasil em África que resultou do entendimento havido em 2009
entre os governos de Moçambique, do Brasil e do Japão para o desenvolvimento agrícola
numa extensão territorial de 14.5 milhões de hectares no Corredor de Nacala que abrange 19
distritos das províncias de Nampula, Zambézia e Niassa, com duplo objetivo: o primeiro,
relacionado ao empoderamento dos pequenos agricultores na melhoria da segurança alimentar
e da produtividade exportável através da capacitação e assistência técnica; o segundo objetivo
consistiria na introdução do agronegócio por meio de grandes empresas de produção de
culturas alimentares e de rendimentos, como mandioca, milho, arroz, soja, algodão, castanha
de caju, cana-de-açúcar e tabaco. Acrescido a isso, o projeto busca o desenvolvimento, a
produção e a difusão de tecnologias de cultivo no setor rural por meio do incremento da
capacidade de pesquisa e extensão rural e a realização de investimentos em larga escala no
corredor de Nacala, com vista a replicar em Moçambique a experiência do Programa de
Cooperação bilateral Brasil-Japão para o Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro
(PRODECER), instituído em 1979 no Mato Grosso do Sul. A par disso, foram instalados três

109

laboratórios em Nampula, Mutuali (distrito de Malema) e Chimoio (MORAIS; OLLINAHO,
2017).
Em termos oficiais, o ProSAVANA-JBM está em implementação desde 2011, altura
em que foi tornado público e organizado o primeiro componente do projeto (ProSAVANAP1), que foi executado no período entre 2011 e 2016 pela EMBRAPA em parceria com IIAM
ao custo de US$ 3,5 milhões. A segunda fase foi executada no período entre 2012 e 2013 por
uma consultora japonesa, Oriental Consultant, uma consultora brasileira, FGV Project, e a
contraparte moçambicana, cujos gastos foram de US$ 7,7 milhões. A terceira fase,
ProSAVANA-PEM focalizou o modelo de extensão agrícola, executado no período entre
2013 e 2019, com um financiamento de US$ 15 milhões (MORAIS; OLLINAHO, 2017).
Conquanto a resistência que se tenha assistido por parte da coligação de Organizações Não
Governamentais (ONG) moçambicanas e internacionais que receavam a grilagem e expulsão
de camponeses locais tal como ocorrera no cerrado Brasileiro, existem atualmente sinais de
consenso e avanços tendentes a implementação do ProSAVANA-JBM, mas não nos moldes
originalmente previstos, no qual as culturas promovidas eram todas dirigidas a exportação,
com destaque para soja, milho e algodão, que previa a expropriação das propriedades dos
camponeses residentes. Um dos ganhos que se esperava do ProSAVANA-JBM em
Moçambique estava relacionado com o fornecimento de conhecimentos especializados sobre
as práticas agrícolas, na qual os pequenos agricultores ou familiares seriam integrados nos
esquemas de contratos por via da cooperação técnica, sem intermediários, ação retratada
como cooperação horizontal. Esperava-se ainda que os agricultores brasileiros pudessem
expandir a sua produção e mercados, para vender à China e à Índia (CATSOSSA, 2017;
MELLO, 2013).
Para facilitar o escoamento dos produtos que adviriam do ProSAVANA-JBM, foi
modernizado o Porto de Nacala e reabilitada as estradas que ligam Nampula-Cuamba,
Cuamba-Mandimba e Mandimba-Lichinga, num trecho de cerca de 650 quilômetros, sob
financiamento do governo nipônico (MORAIS; OLLINAHO, 2017). A outra iniciativa
brasileira que expressa a combinação da cooperação com investimentos foi assistida durante o
primeiro zoneamento agroclimático realizado entre 2010 e 2011, em Moçambique,
encomendado pelo governo brasileiro, patrocinado pela companhia mineradora Vale e
executado pela FGV Project, empresa de consultoria que elaborou o Plano Diretor do
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ProSAVANA -JBM com o propósito de determinar a aptidão climática de áreas para a
produção de bicombustíveis, milho, soja e algodão (MORAIS; OLLINAHO, 2017).
Enquanto ProSAVANA-JBM foi objeto de várias críticas, China instalaria no Baixo
do Rio Limpopo, em Xai-Xai, província de Gaza, sul de Moçambique, o projeto Wanbao.
Formalizada em 2007 por meio da assinatura de joint venture entre o governo provincial de
Gaza e o Gabinete de Agricultura da província de Hubei da China, recebeu cerca de 1000
hectares de terra considerada em desusa para a demonstração de arroz, num investimento
estimado de US$1,2 milhões. No ano seguinte, a Hubei Lianfeng Overseas Agricultural
Development Corporation, subordinada da Hubei, a mesma que construiu o Centro de
Demonstração Tecnológica Agrícola do Umbelùzi em Moçambique, estabeleceu a “Fazenda
de Amizade Hubei-Gaza”, cujo objetivo era ajudar as comunidades locais a melhorar a
produtividade, transferir tecnologia, sementes, fertilizantes, técnicas de irrigação, cultivo,
mecanização e práticas agrícolas chinesas com vista ao aumento de produção e de
produtividade. Portanto, funciona como um mecanismo de transferência de tecnologia para as
comunidades e ao mesmo tempo promove investimentos, naquilo que tanto o governo chinês
como o governo local consideram uma relação de benefício mútuo, win-win co-operation (XU
et al, 2016; BRAUTIGAM, 2015).
Dada às dificuldades financeiras e materiais que Hubei Lianfeng Overseas atravessava
na altura, esta decidiu repassar o projeto para Wanbao Grains & Oils, uma empresa privada
chinesa que por via negocial foi autorizada a assumir o desenvolvimento e construção da
“Fazenda da Amizade”, por um período de 50 anos. Com um investimento de US$95 milhões,
Wanbao concluiu de forma exitosa o desenvolvimento e construção da primeira fase, a
exploração experimental de amostra de 75000 hectares. A empresa também se comprometeu a
transferir tecnologia, com o objetivo de beneficiar os pequenos agricultores em Moçambique.
Para tal, foi criado um centro de formação técnica agrícola para dar formação sobre
tecnologias chinesas de produção de arroz aos agricultores locais e promover técnicas
avançadas de cultivo. Contudo, para que os agricultores locais se beneficiassem da
transferência de tecnologia, esses deviam se organizar em uma associação. Foi assim que
surgiu Associação dos Agricultores e Regantes do Bloco de Ponela para o Desenvolvimento
Agro-Pecuário e Mecanização Agrícola de Xai-Xai (EKMAN, 2012, BRAUTIGAM, D.;
EKMAN, 2012).
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Wanbao é visto pelo governo moçambicano como uma nova esperança para cobrir
déficit de arroz no país. Nesse contexto, um campo experimental de 300 hectares produziu 910 toneladas por hectare durante três anos sucessivos. Com a ajuda de especialistas chineses
em arroz, os agricultores locais vêm os seus arrozais produzir cinco toneladas por hectare,
duas toneladas a mais do que os rendimentos anteriores. Em 2013, a empresa anunciou um
plano de cinco anos para expandir para 8000 ha de arroz e mais 2000 ha de cana-de-açúcar,
criando ao mesmo tempo um cluster de agro-processamento. Além do arroz, as empresas
chinesas

por

meio do Fundo de

Desenvolvimento China-África vêm investindo

conjuntamente em projetos de plantação e processamento de algodão num modelo suis
generis na qual que se baseia em parceria com agricultores familiares. A China acredita que
este modelo de gestão baseado em negócios pode servir como um instrumento eficaz para
buscar a sustentabilidade da ajuda. Na nova fase da cooperação agrícola, não só as empresas
estatais, mas também cada vez mais empresas agrícolas privadas estão a investir em
Moçambique, o que dá um novo ímpeto ao desenvolvimento agrícola do país (BRÄUTIGAM;
ZHANG, 2013).
Fora das iniciativas atrás arroladas, China através do seu banco de exportações e
importações, China Exim Bank, concedeu ao governo moçambicano um empréstimo com o
objetivo de reabilitar e desenvolver infraestruturas agrícolas em regiões consideradas críticas
para dinamizar o setor. Isto incluiu um empréstimo concessional de US$ 50 milhões, cuja
primeira parcela de US$ 30 milhões foi colocada sob a gestão do Gabinete do Plano de
Desenvolvimento do Zambeze (GPZ), que serviu para a construção de três fábricas de agroprocessamento (algodão, arroz e milho) nas províncias de Manica, Zambézia e Tete e o
restante, no valor equivalente a US$ 20 milhões, foram utilizados para a importação de
equipamento agrícola da China. O objetivo global era ajudar os agricultores locais a melhorar
a produção com a intenção de fornecer produção para as fábricas (BRÄUTIGAM; ZHANG,
2013).
Acresce-se a isso, em 2012, China Exim Bank concedeu ao país US$ 60 milhões de
crédito a longo prazo para desenvolver um complexo agrícola no distrito de Chokwe,
província de Gaza. O complexo agro-industrial de Chokwe visava desenvolver a criação de
gado e a cultura do arroz, reabilitar a irrigação e desenvolver instalações de processamento.
Os empréstimos chineses ao sector agrícola moçambicano são essencialmente acordos
bilaterais que apoiam as atividades das empresas chinesas. O projeto visa desenvolver várias
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atividades, incluindo uma unidade de transformação, embalagem e conservação; uma
exploração pecuária e de transformação de gado; fábricas de transformação de arroz;
reabilitação do sistema de irrigação e estabelecimento de uma unidade de manutenção de
irrigação e centros de serviços agrícolas (MASA, 2018; MINEC, 2018). Além disso, em 2011,
as autoridades moçambicanas negociaram dois empréstimos de 25 e 12 milhões de dólares
com o China Exim Bank a fim de reabilitar as barragens de Chipembe e Nguri na província de
Cabo Delgado (GOVERNO DE MOÇAMBIQUE, 2011).
Portanto, a atuação chinesa em Moçambique apresenta múltiplos rostos, que consiste
no fornecimento de formação e competências técnicas ao setor agrícola moçambicano e na
execução de projetos de investimento (agrobusiness). Na mesma linha de raciocínio,
Bautigam et al. (2012), Chichava (2010), Chichava (2012), Roque e Alden (2012) afiguram
três estratégias adotadas por China na sua cooperação com Moçambique: a primeira é a
transferência da tecnologia por meio do estabelecimento do Centro de Demonstração e
Transferência de Tecnologias Agrícola (ATDCs) de Umbeluzi, em Boane, província de
Maputo, a segunda ação da China está aliada ao aumento da produção e da produtividade de
arroz, através do projeto Wanbao, no regadio de Xai-Xai, província de Gaza, situado na parte
sul de Moçambique. Este projeto também agrega a componente de criação de animais. E, a
terceira, tem a ver com a formação de agrônomos moçambicanos sobre as técnicas de
produção de arroz e de milho. Como sumarizam Brautigam (2009) e Durán e Chichava
(2012), os projetos chineses de assistência ao desenvolvimento em África se parecem mais
com a lógica de negócios, segundo o qual se procura, por via da cooperação, a obtenção do
lucro econômico.
4.1.2. Significado da agricultura na cooperação
A cooperação no setor da agricultura apresenta valor estratégico diferente na política
econômica do Brasil e da China. A autossuficiência interna do Brasil na provisão de bens
alimentares faz com que a sua agenda de cooperação no setor agrário moçambicano esteja
vinculada aos interesses de agro-business, principalmente ao cultivo de cereais, cana-deaçúcar, café, biocombustíveis, vegetais e dedicação das atividades de pecuária para a
exportação. Em tal cenário é evidenciado nos propósitos do ProSAVANA-JBM, um programa
estruturante, que visa aumentar a produtividade agrícola, alavancar o desenvolvimento
econômico de Moçambique, estabelecer tecnologia e de modernização com expressivo
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investimento, apoiado pela EMBRAPA. Existem, igualmente, interesses cruzados entre a
Companhia Vale Rio Doce e os agronegócios brasileiros em Moçambique por meio da
reabilitação da ferrovia e do porto de Nacala para o escoamento dos produtos ao mercado
asiático. Se junta a essa iniciativa, a intenção da Companhia Vale Rio Doce na exploração da
grande jazida de fosfato de Evate, em Nacala-Velha, matéria-prima que serviria para a
produção de fertilizantes que seria usada no ProSAVANA-JBM (SCHLESINGER, 2013;
NOGUEIRA et al, 2017). Ademais, embora ProSAVANA-JBM abra espaço para a
emergência de investidores de outras nacionalidades, os brasileiros são os mais beneficiários.
Exemplo disso é o Grupo Pinesso, segundo maior produtor de soja no Brasil, que formou uma
parceria com Grupo Américo Amorim (Portugal) e Intelec Holdings para produção de soja,
milho e algodão no distrito de Guruè, província da Zambézia (HANLON, SMART, 2012).
No mesmo pendor, a relevância da agricultura para o Brasil é revelada no Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) em Moçambique, projeto que promove a sustentabilidade da
segurança alimentar e geração de rendimento para pequenos agricultores através da
capacitação e investimentos direitos correlatos. A dependência do PAA de água e da
eletricidade levaria o Brasil a implementar em Moçambique, na província de Maputo, o
projeto hidrelétrico de Moamba Major, com vistas a melhorar a produtividade dos
agricultores. Este projeto não é isolado das iniciativas econômicas privadas. O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do programa de
financiamento à exportação do Banco do Brasil, o Proex, aportou recursos no Programa Mais
Alimentos África, financiando a compra de equipamentos agrícolas brasileiros para
Moçambique, Gana, Senegal e Zimbábue no valor de US$ 640 milhões. Isto é emblemático
para a cooperação para o desenvolvimento brasileira, que também apresenta diferentes
tendências, às vezes seguindo os padrões do modelo tradicional de ajuda externa, às vezes
empregando práticas divergentes, qualificadas pela comunidade internacional como
cooperação horizontal entre países em desenvolvimento. Existem igualmente elementos que
sugerem uma possível relação entre o desenvolvimento da indústria de biocombustíveis que
se pretendia instalar em Moçambique e a participação de empresas brasileiras na produção de
cana-de-açúcar nos campos do ProSAVANA para a fabrico de etanol (ABC, 2021;
NOGUEIRA et al, 2017).
Enquanto isso, a China, com 20% da população mundial e com apenas 8% das terras
cultiváveis, passou a procurar no setor agrícola moçambicano uma relação de cooperação que
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visava suprir parte do seu déficit interno, tanto em produtos alimentares para o consumo
humano e animal, bem como não alimentares, com recurso da estratégia de importação e
investimento direito estrangeiro (IDE) agrícola. Como tal, nota-se em Moçambique a
ocorrência de inúmeros investimentos agrários chineses para a produção de culturas de arroz,
supostamente para alimentar a população chinesa, a produção de culturas chaves de
rendimento e o investimento ao longo das cadeias de valor agrícola, incluindo processamento,
maquinaria e fornecimento de fatores de produção, incluindo construção de infraestruturas de
transportes e comunicação (KAPLINSK.; MCCORMICK; MORRIS 2007; BRAUTIGAM,
2015).
Para satisfazer o consumo humano, China solicitaria ao governo moçambicano o
arrendamento de grandes extensões de terra para a criação de gado e cultivo de arroz,
destinados ao mercado chinês e a cidadãos chineses residentes em Moçambique e outros
países da região. Nesse contexto, os chineses esperavam aumentar a produção de arroz
moçambicana de 100.000 para 500.000 toneladas por ano, com o objetivo de exportar
excedentes para os mercados chineses (ROBINSON, 2012). Um exemplo, entre vários
projetos de cooperação agrícola na região do rio Zambeze, é a construção pela China de três
fábricas de processamento agrícola de arroz e outras culturas nas províncias de Manica e Tete.
(CHICHAVA, 2013).
Existe, igualmente, interesse da China em financiar e produzir grandes áreas de
produção agrícola, bem como a migração de centenas de trabalhadores e famílias chinesas
para a província da Zambézia, comparando este projeto com o sistema de prazos e de
companhias majestáticas da época colonial, prevendo que a população ao longo do vale do
Zambeze venha a constituir mão-de-obra barata e impedida de praticar agricultura para o seu
autossustento. Um memorando de entendimento em torno desse empreendimento foi
aparentemente assinado em 2006 entre os dois governos, respeitante à criação de um grande
projeto agrícola que seria gerido pela China e envolveria uma comunidade de 20.000
chineses, onde o governo chinês tinha prometido investir US$ 800 milhões de dólares
americanos para modernizar o setor do arroz de Moçambique para abastecer o mercado chinês
(BRAUTIGAM; EKMAN, 2012; ROQUE; ALDEN, 2012). Dado os rumores, Deborah
Brautigam e Sigrid-Marianella Ekman realizaram uma pesquisa de campo em Moçambique.
Todavia, baseando-se em entrevistas e documentos oficiais do governo moçambicano e
chinês, as autoras não encontraram provas que pudesse aferir as informações veiculadas,
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embora tenham encontrado grupos de chineses que praticavam as suas atividades no setor da
agricultura. Para as autoras, estes estavam longe de ser um esforço concertado de Pequim para
transformar Moçambique em fornecedor de arroz à China (BRAUTIGAM; EKMAN, 2012).
Uma vez que o arroz não é uma comida mais consumida por moçambicanos, salvo em
áreas urbanas, a política chinesa não contribui para minimizar a insegurança alimentar de
Moçambique. As agroempresas chinesas e alguns agricultores individuais fornecem os seus
produtos aos supermercados chineses e têm também canais de venda direta a um grande
número de empresas chinesas sediadas em Maputo e Beira. Ademais, alguns projetos de
produção de culturas alimentares procuram exportar os seus produtos para países vizinhos em
África. Apesar disso, este plano não parece viável, pelo menos a curto prazo, devido a
restrições práticas, tais como a produção limitada das empresas, os controles de exportação e
importação de cereais dos países de acolhimento e a falta de canais de venda no estrangeiro
(HORTA, 2008).
Nas culturas de rendimento, os biocombustíveis e o algodão também passaram a ser
consideradas como outras áreas de grande interesse da cooperação chinesa em Moçambique.
A expectativa da China era que Moçambique poderia produzir o equivalente a três milhões de
barris de biocombustíveis por dia, cujo excedente serviria para a exportação. A par disso, nas
culturas de algodão, a empresa privada China Africa Cotton Company, uma companhia que
estabeleceu sete filiais na África, com mais de 200 mil agricultores de algodão contratados,
das quais 30 mil na sua filial localizada em três províncias moçambicanas (Sofala, Manica e
Zambézia), constitui uma das maiores companhias moçambicanas, que passou a fornecer
sementes e capital inicial aos agricultores de algodão e a contratar os agro-técnicos chineses
para ajudar no processo de plantação. No período de safra, a companhia estabelece centenas
de estações de compra nas aldeias vizinhas para recolher as colheitas dos agricultores (que são
obrigados a vender à empresa). A China Africa Cotton Company é responsável pelo
transporte do algodão para a fábrica de descaroçamento na cidade portuária da Beira. Uma
vez que Moçambique é parte de vários acordos comerciais preferenciais com a União
Europeia e com os Estados Unidos, a China enxerga este ambiente como oportunidade para
exportar os seus produtos agrícolas a partir das facilidades oferecidas a Moçambique no
mercado internacional, combinadas com a relativa proximidade de mercados particularmente
europeus (KAPLINSKY.; MCCORMICK; MORRIS, 2007; BRAUTIGAM, 2015).
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Portanto, por trás da cooperação em agricultura do Brasil e da China em Moçambique
repousam três narrativas contraditórias: a narrativa de “parceiro de desenvolvimento”, que
enfatiza na troca de experiências, transferência de tecnologia e capacitação dos agrônomos
moçambicanos para a transformação do setor agrário, a narrativa do novo colonizador que
tenta expropriar a terra dos camponeses, e a narrativa de benefícios para o país em termos da
sua capacidade de exportação.
4.2. Setor de infraestruturas

Na esfera de infraestruturas, o início do século XXI não só foi caracterizado pelo
regresso do Brasil, mas uma crescente progressão e sedimentação da China no setor com
avultados investimentos nas infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas,
habitacionais, públicas e de prestígios, água, saneamento e de energia. Nesse novo cenário,
Brasil só ganharia visibilidade em Moçambique após a corporação multinacional Vale S.A.
financiar obras de reabilitação e construção de um novo trecho de 950 quilômetros do
complexo Ferroviário Tete-Nacala, ligando a zona de exploração mineira de carvão em
Moatize, província de Tete, cruzando a República do Malaui antes de chegar ao Porto de
Nacala, província de Nampula. Desenvolvido em 2005 pela construtora brasileira Norberto
Odebrecht, a mesma empresa que em 1996 realizou trabalhos de reabilitação do trecho
rodoviário Inhope e Machipanda e, adjudicada pela Vale S.A, implantou a infraestrutura da
usina de carvão de Moatize e participou em parceria com a Camargo Corrêa na construção
dos terminais de carvão do Porto da Beira (GARCIA; KATO, 2016).
A par disso, a construtora Andrade Gutierrez, também contratada pela Vale S.A.,
construiu o terminal de carvão de Nacala. Com a reabilitação e construção da ferrovia
Moatize-Nacala, a empresa Vale S.A. passou a deter controle das maiores ferrovias do país,
pertencentes ao Corredor Logístico Integrado do Norte, com participação de 80% de ações
contra 20% da empresa pública dos Caminhos de Ferros de Moçambique. Este constitui um
dos maiores investimentos da Vale fora do solo brasileiro e totalizou US$ 4.4 bilhões. A
execução do Corredor Logístico Norte (CLN) incentivou a reabilitação de novos fragmentos
ferroviários, tais como as linhas Lichinga, Cuamba, Nampula e Porto de Nacala-Velha
(CHICHAVA, 2017; LAMAS, 2019).
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No período subsequente, a companhia Norberto Odebrecht, procurando diversificar a
sua atuação, iniciou em 2011 a construção do aeroporto de Nacala, na província de Nampula,
seguida de obras complementares do aeroporto em 2013. Arquitetado para ser o segundo
aeroporto internacional do país, depois do aeroporto internacional de Mavalane em Maputo, o
aeroporto de Nacala foi desenvolvido para receber voos Boeing 747, com pista de 3100
metros de comprimento e uma capacidade anual de um milhão de passageiros. Este aeroporto
visa atender a demanda aérea do continente africano, conectando Moçambique com os
principais mercados internacionais asiáticos, do Oriente Médio e da Europa, dada a
proximidade geográfica conferida pela região. Embora atualmente opere com capacidade
restrita, prevê-se que no futuro aumente a sua capacidade de tráfego, uma vez que a região
poderá firmar-se como um novo polo de desenvolvimento do país, dada a sua vocação para
ser um centro logístico formado por porto de águas profundas, ferrovia e aeroporto, além do
ProSAVANA-JBM. A sua construção custou cerca de US$ 1,6 bilhão, dívida assumida pelo
governo moçambicano junto ao BNDES (GOES, 2017; LAMAS, 2019).
Os problemas de acesso ao transporte público na cidade de Maputo têm crescido nos
últimos anos e gerado ondas de manifestações populares devido à insatisfação dos citadinos
pelos serviços prestados aos transportadores privados, resultante, por um lado, da inoperância
do sistema de transportes públicos de passageiros e, por outro, devido à crescente demanda,
cuja resposta tem sido dada por camionetas de caixa aberta e, sem segurança, vulgarmente
conhecidos de My Loves. Para minimizar esse sofrimento, a companhia Odebrecht apresentou
ao governo moçambicano uma proposta para a implantação de corredor expresso de ônibus, o
Bus Rapid Transport, tal como acontece nas grandes metrópoles do mundo. A referida Bus
Rapid Transport teria uma distância de 17 quilômetros de cumprimento que se estenderia de
norte a sul da capital moçambicana, e previu investimento de US$ 220 milhões, dos quais
US$ 180 milhões seriam financiados na forma de crédito pelo BNDES e o restante pelo
governo moçambicano. Tais recursos seriam destinados a obras e na aquisição de ônibus no
mercado brasileiro. Previa-se similarmente a implantação de uma zona franca industrial, com
um financiamento de US$ 40 milhões do BNDES. Como tantas outras propostas, estas não
tiveram seguimento devido à eclosão dos problemas internos dos dois lados (CHICHAVA,
2017).
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Tabela 4: Iniciativas brasileiras em infraestruturas em Moçambique
Descrição das iniciativas
Construção de um novo troço ferroviário Moatize-Malaui
Reabilitação da ferrovia entre o Malaui e Nacala
Construção de ramal ferroviário até Nacala-a-Velha
Reabilitação da ferrovia Entre Lagos (Niassa) – Monapo (Nampula)
Construção de um novo terminal portuário em Nacala-a-Velha
Construção do aeroporto de Nacala
Reabilitação do terminal portuário da Beira
Centro de reassentamento nos bairros 25 de setembro e Cateme
Barragem Moamba Major no rio Incomati

Ano
de
execução
2014
2015
2015
2016
2014
2015
2011
2010
2019

Fonte: Adapçaõa própria com base nas informações de Garcia; Kato (2016); Goes (2017); Lamas
(2019)

Por seu turno, a China ganha peculiaridade no subsetor, com tendência expressiva
comparada com a atuação do Brasil. Beneficiando-se dos preços competitivos praticados por
suas empresas nos editais de construção de infraestruturas de transportes e comunicações,
mão-de-obra de baixo custo, materiais de construção baratos e apoio político, a China torna-se
um dos países mais influentes em Moçambique ao considerarmos o setor de infraestruturas.
Em quase todos os editais do subsetor de infraestruturas de transportes e comunicações
anunciados por governo moçambicano, mesmo aqueles sob o financiamento do Banco
Mundial, as empresas chinesas têm sido as vencedoras. Isto é, 60% das infraestruturas
moçambicanas foram construídas ou reconstruídas ou estão em construção por empresas
Chinesas e atualmente pelo menos 30 companhia construtoras têm representação na cidade de
Maputo (CORREIA, 2010; ROQUE; ALDEN, 2012).
A lista das infraestruturas mais proeminentes que endossa o grau de envolvimento
chinês no subsetor é extensa e contempla obras de construção de estradas, pontes, ferrovias,
obras-públicas e privadas, estádio de futebol e usinas elétricas, conforme resume o quadro que
se segue.
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Tabela 5: Projetos chineses de infraestrturas de transporte e comunicação em Moçambique
Descrição do projeto
Reabilitação do troço Muxunguè- Inchope; Xai-Xai- Chissibuca
Construção da estrada alcatroada Chitima- Mágoé
Estrada “Circular de Maputo”
Ponte Maputo-KaTembe; Ponte de Moamba
Ponte sobre o Rio Incomáti
Ponte da Unidade Nacional
Ponte do Rio Save
Reabilitação aeródromo de Vilanculos
Construção dos ramais Chibuto – Jangamo e Chibuto-Inharrime

Ano
2006
2008
2012
2018
2015

Porto de Cabotagem em Chongoene

2014

Reabilitação do porto de pesca da Beira
Aeroporto Felipe Jacinto Nyusi (Gaza)

2014
2021

2012
2013

Empresas executoras
CHICO
CHICO
CRBC
CRBC
CRBC
CHICO,
CRBC
AFECC
CREC
CREC
CHEC

AVIC

Fonte: Jansson; Kiala (2009); Nielsen (2012); MINEC (2018); Macauhub (2018).

Na componente das infraestruturas de transporte e comunicação, a primeira ação da
China foi a reconstrução de 154 quilômetros dos trechos de Muxunguè (província de Sofala) e
Inchope (província de Manica), Estrada Nacional número um (EN1), a rodovia que liga o país
do extremo Norte ao Sul, com um investimento de US$ 3,7 milhões, executado pela empresa
China Henan International Cooperation Group (CHICO). Na sequência, a mesma companhia
e no mesmo ano de 2006, ganharia a licitação para reconstruir e modernizar 96 quilômetros
do trajeto que liga Xai-Xai, capital provincial de Gaza, no sul do país, a Chissibuca, na
província de Inhambane, projeto orçado em US$ 40 milhões. Já a posterior, em 2008, CHICO
venceu um concurso para construção de uma estrada de raiz com cerca de 200 quilômetros,
que liga os distritos de Chitima e Mágoé, província de Tete (JANSSON; KIALA, 2009).
Concomitantemente, visando reduzir o tráfego urbano de viaturas na capital do país, a
China Road and Bridge Corporation (CRBC), uma das quatro maiores empresa da Ásia,
adjudicaria obras para a construção e reabilitação de 74 quilômetros, dos quais 52 quilômetros
de construção de raiz e 22 de reabilitação, na cintura da cidade de Maputo e com interseção na
EN1, que viria a se chamar da circular. A infraestrutura custou cerca de US$ 400 milhões e
insere-se ao abrigo dos acordos assinados em 2012 entre os governos de Moçambique e da
China através do seu o banco estatal Exim Bank (NIELSEN, 2012). A mesma companhia
viria a ser contratada para construir a Ponte Maputo-KaTembe, localizada na baía de Maputo,
no Oceano Índico. Iniciada em 2014 e inaugurada em 2018, este projeto foi orçado em US$
726 milhões, dos quais 85% financiado através do crédito concessionário do Eximbank da
China, a ser pago num período de 20 anos, 10% concedido pela mesma agência financeira e
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5% suportado pelo Orçamento do Estado moçambicano. É a maior ponte suspensa da África
construída nos últimos anos e possui sete quilômetros de comprimento, uma extensão de
3.041 metros de largura, duas faixas de rodagem e 60 metros de altura, símbolo da
representação chinesa em Moçambique. Além da ponte, também foram construídos 180
quilômetros da rodovia que liga Maputo a Ponta do Ouro até a fronteira com a República da
África do Sul, no extremo sul da província de Maputo (NIELSEN, 2012; MINEC, 2018).
Àquele empreendimento, se junta, em 2008, a construção de uma ponte sobre o rio
Incomáti, ligando a vila de Moamba e a sede administrativa de Sabié, na província de
Maputo, desenvolvidas pela CHICO, cujo financiamento foi calculado em quase US$ 80
milhões. As obras do projeto consistiram na demolição da antiga estrutura, destruída pelas
enchentes de 2000 e na construção da nova ponte. Já em 2009, a empresa China GeoEngineering Corporation construiria a ponte sobre o rio Rovuma (Ponte da Unidade) que liga
Moçambique e a Tanzânia, cujos custos foram estimados entre 25% a 50% mais baixos
quando comparados com os de seus concorrentes sul-africanos e europeus (ALDEN, 2013).
A empresa chinesa China Road and Bridges Corporation (CRBC), a mesma que
ergueu a ponte Maputo-KaTembe, está atualmente (em 2021), envolvida na construção da
nova ponte sobre o rio Save, ligando regiões Sul e Centro de Moçambique, por províncias de
Inhambane e Sofala na EN1. Prevê-se que a mesma tenha aproximadamente de 800 metros e
está avaliada em US$ 98,3 milhões. Ainda na componente de infraestruturas de transportes e
comunicações, uma empresa chinesa construiu uma oficina para a reparação de viaturas, com
um custo avaliado em cerca de US$ 7milhões. (MINEC, 2018).
A empresa chinesa Anhui Foreign Economic Construction Corporation viria a ser
contratada para executar os trabalhos de ampliação e modernização do aeródromo de
Vilanculos, na província de Inhambane. As obras do projeto permitiram ampliar a capacidade
de atendimento de passageiros de 75 mil para 200 mil por ano. Com a reabilitação deste
aeródromo, as duas partes esperavam voos direito Maputo-Pequim e vice-versa e atrair um
milhão de turistas chineses nas próximas décadas. China também se notabiliza ao reabil itar e
modernizar o aeroporto internacional de Mavalane, que custou mais de US$ 65 milhões. Este
empreendimento constitui uma das bandeiras chinesas em Moçambique (ABDENUR, 2015;
CHICHAVA, 2017).
No setor ferroviário, o Grupo Ferroviário Internacional da China prevê construir o
porto de Cabotagem em Chongoene e a ligação ferroviária ao corredor do Limpopo, em
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Macarretane, bem como os ramais para os projetos estruturantes de áreas pesadas de Chibuto,
em Gaza, e de Jangamo, em Inhambane. Estes projetos estão estimados em US$ 3 bilhões.
Além disso, estava previsto que em 2020 arrancassem os trabalhos de construção de um
aeroporto em Xai-Xai, capital provincial de Gaza, que separa da cidade de Maputo a 300
quilômetros, uma região onde a China desenvolve o projeto agrícola Hwanbau. A construção
deste aeroporto está estimada em US$ 600 milhões, fundo doado pelo governo chinês. Os
trabalhos foram adjudicados à empresa China Aviation International Construction and
Investment Co Ltd (MACAUHUB, 2018). Somado a isso, China desenvolveu o projeto de
expansão da rede de telefonia para a zona rural, orçado em US$ 25 milhões, e a instalação de
sistema de televisão via satélite para 500 aldeias moçambicanas. A iniciativa, orçada em US$
3.8 milhões, vai gerar diretamente 550 postos de trabalho. (ROBINSON; 2012; MINEC,
2018).
Nas infraestruturas para habitações, edifícios públicos e de prestígio, Brasil e China se
contrastam quanto à magnitude de engajamento.

Tabela 6: Projetos chineses em Moçambique no setor de infraestrutura
Descrição do projeto
Centro de Conferência Internacional Joaquim Chissano
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Complexo residencial das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
Casas para oficiais dos Serviços de Inteligências e Segurança do Estado
5.000 casas
Ministério da Juventude e Desporto, o Ministério do Turismo, Ministério
da Função Pública, Palácio da Justiça.

Ano
2006
2008
2012
2018
2015

Posto policial
Procuradoria-Geral da República
Estádio Nacional de Futebol de Zimpeto
Edifício do conselho de Ministros e reabilitação da Presidência da
Republica
Sistema de abastecimento de água

2013
2010
2014
2014

Projeto de energia Centro-Sul
Construção do Hotel Gloria,
Reabilitação do Hotel Polana
Construção de Maputo Shopping,

2007

Empresas executoras
AFECC
AFECC
AFECC
AFECC
AFECC
China National Complete
Plant Import & Export
Corporation

AFECC

2010
2010
2007

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de Robinson (2012); MINEC (2018).
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Nesse quesito, parte substancial da ação brasileira pendeu para atividades inseridas no
âmbito das obrigações corporativas da multinacional Vale Rio Doce S.A, tais como a
construção das habitações de baixo custo aos reassentados nos bairros 25 de setembro e
Cateme, edificação de escola (primária e secundária) para crianças e jovens reassentados e ao
redor, sistema de abastecimento de água, eletricidade, unidade policial, escritórios de
administração pública, centro de saúde, casa de assistência para mulheres gestantes, um
campo de futebol e uma praça. Além dessas atividades, a Agência Brasileira de Cooperação
(ABC), em parceria com a Itália e Cities Alliance, participou nos trabalhos de assessoria nas
atividades de requalificação do Bairro Chamanculo C, na cidade de Maputo pública
(GARCIA; KATO, 2016; KRAYCHETE, 2019). Procurando minimizar o problema de
escassez de água nas cidades de Maputo, Matola e nos distritos de Boane e Marracuene, a
construtora Andrade Gutierrez foi contratada para a construção da barragem Moamba Major
no rio Incomati, com financiamento de US$ 350 milhões do BNDES (JORGE; MELO, 2014).
Em contrapartida, por meio de donativos e empréstimos bonificados, a China se
envolveu de forma significativa na construção de habitações, edifícios públicos e de prestígio.
Para além da sua participação na construção do já mencionado o edifício principal e anexo
para gabinetes da Assembleia da República moçambicana, inaugurado em 2000, com custos
estimados de US$ 20 milhões, construiu em 2003, o Centro de Conferência Internacional
Joaquim Chissano, com um investimento de US$ 5 milhões. Em 2004, edificou o Ministério
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com um orçamento de US$ 12 milhões, o complexo
residencial das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com fundo de US$ 7 milhões,
construiu casas para oficiais dos Serviços de Inteligências e Segurança do Estado, além de
uma cidadela de classe média, contendo 5.000 casas no subúrbio de Maputo e Vila Olímpica
de Zimpeto com 848 apartamentos. Todas estas obras foram erguidas pela SOGECOA
(Moçambique), a filial moçambicana da Anhui Foreign Economic Construction Co (AFECC)
(CORREIA, 2010; BUNKENBORG, 2012).
Em 2007, sob a égide da China National Complete Plant Import & Export
Corporation, a China construiu os edifícios dos Ministério da Juventude e Desporto,
Ministério do Turismo, Ministério da Função Pública e o Palácio da Justiça. Localizado na
Avenida Vladimir Lenine, na baixa da cidade de Maputo, este edifício tem 12 andares e
funcionam o Tribunal de Polícia, o gabinete de representantes do Ministério Público, seções
Civil, Comercial e Laboral do Tribunal Judicial de Maputo e está avaliado em US$ 13
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milhões, fundo resultante de um empréstimo concedido pela China. Ao lado, está o edifício da
Procuradoria-Geral da República, construído pela mesma empresa, ao custo de US$ 40
milhões, orçamento que proveio de uma linha de crédito especial aberta pelo governo chinês a
Moçambique durante a visita presidencial de Hu Jintao, a Moçambique. Em 2010, construiu o
Estádio Nacional de Futebol de Zimpeto, com capacidade calculada em 45.000 espectadores,
projeto de 70 milhões de dólares, também financiado pelo Governo chinês e construído pelo
Anhui Foreign Economic Construction Group. Trata-se de um imponente edifício que tem
dado maior visibilidade ao governo moçambicano no esporte, apesar de acarretar enormes
custos para a sua manutenção e sustentabilidade. Em 2012, construiu junto do projeto Wanbau
a esquadra policial (NIELSEN, 2012).
Deixando as infraestruturas públicas e avançando para empreendimentos de iniciativas
privadas, China construiria na capital do país, o Hotel Gloria com 258 quartos, restaurantes e
outros serviços correlatos. Localizado na capital do país, esta estância hoteleira foi estimada
em e US$ 300 milhões. No mesmo período, a empresa chinesa modernizou o Hotel Polana,
considerado um dos principais hotéis de África. Em 2007, a China construiu o Centro
Comercial Maputo Shopping, um dos maiores centros da cidade, contendo 15 lojas, 120
escritórios, 14 restaurantes e locais de diversão. Neste mesmo ano, construiu também uma
fábrica de cimento em Nacala (CORREIA, 2010).
Ao nível do saneamento básico e fornecimento de água, empresas Chinesas
participaram na reabilitação do sistema de saneamento nas cidades de Maputo, com um
investimento de US$ 30 milhões, em Beira e Quelimane, US$ 15 milhões, e Nampula, US$ 5
milhões. Além disso, em 2008, a CHICO esteve envolvida na construção do sistema integrado
de abastecimento de água em Chicamba, na província de Manica. Tal projeto consistiu na
modernização e ampliação da unidade de captação de água na barragem de Chicamba Real, a
construção de uma nova estação de tratamento de água e seis tanques de armazenamento de
água, que fornece para as regiões de Chimoio, Gondola, Mania, Messica e Bandula. O
empreendimento custou US$ 44,7 milhões de fundo proveniente do governo moçambicano e
dos Países Baixo (MINEC, 2018).
Na componente de infraestruturas energética, tanto o Brasil como a China convergem
nas suas ações. Em junho de 2010, a Empresa pública brasileira de energia, Eletrobras assinou
com a empresa pública moçambicana, a Eletricidade de Moçambique (EDM), um acordo de
cooperação técnica visando estudo de viabilidade para implantação de uma linha Centro-Sul
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de alta transmissão com 1.400 quilômetros, ligando a região de Tete, parte central de
Moçambique, à capital do país, Maputo. O custo do projeto na ocasião era estimado em US$
2,8 bilhões. Este projeto tinha como objetivo preparar a infraestrutura de transmissão de
energia para futuros aproveitamentos hidrelétricos no país, como os do vale do Rio Zambeze
com potencial estimado de 6.770 MW. Além deste empreendimento, a China, através do
Eximbank, celebrou um acordo com Moçambique para concessão para a construção da
hidrelétrica Mphanda Nkuwa com financiamento de US$ 2,3 bilhões. Apesar de o
financiamento ser garantido pela China, a empresa responsável pela construção da hidrelétrica
é a brasileira Camargo Corrêa e demais parceiros moçambicanos (MACAUHUB, 2019).
Em termos de distribuição geográfica das infraestruturas participadas pelos dois países
emergentes, fica evidente que, diferentemente do Brasil, que esteve confinado nas províncias
de Tete, Nampula, Niassa, Cabo Delgado e Maputo, o investimento chinês em infraestruturas
espalhou-se por quase todo o país e para todos os tipos de infraestruturas físicas para
desenvolvimento da economia.
4.2.2. Papel das infraestruturas na cooperação
Ainda que, Brasil e China ingressem no setor de infraestruturas moçambicano, quer
por via Estado sob a justificativa de que o Estado deve desempenhar um papel fundamental na
promoção do desenvolvimento, quer por meio de empresas ou às misturas de esquemas,
ambos os países baseiam-se nos seus interesses nacionais, designadamente, geração de lucros,
elevação da capacidade produtiva, aumento do comércio, concessão da dívida e criação de
emprego aos seus nacionais no exterior (TAN-MULLINS; MOHAN; POWER, 2010). No
caso do Brasil, a existência de múltiplos interesses nas obras de infraestruturas é evidenciada
tanto na construção de usina de carvão de Moatize, nos centros de reassentamento de Cateme
e 25 de setembro em Moatize-Tete, no Corredor Logístico Norte de Moçambique (Nacala),
porto de Nacala, aeroporto de Nacala, como na barragem de Moamba Major, construídas por
empresas brasileiras (Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e
OAS), que passaram a assumir o protagonismo na contratação de mão-de-obra e acumularam
o capital para o Brasil, tanto com o aumento de lucros, que aumentaram de 10,2% entre os
anos de 1997 a 2002 para 15,9% no período entre 2007-2010 (TEIXEIRA; PINTO, 2012).
A reabilitação e construção da ferrovia do complexo logístico do corredor de Nacala,
um investimento de parceria público-privada entre a companhia Vale e os Caminhos de Ferro
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de Moçambique e realizada pela construtora Odebrecht com o objetivo de escoar commodities
tanto provenientes da indústria extrativa como dos agronegócios para os mercados
internacionais com enfoque para asiático, revelou ser parte da estratégia de expansão de
negócios para a economia brasileira na busca de lucros e de comércio com pouco impacto na
melhoria de qualidade de vida das populações locais. Aliás, a partir da análise do
comportamento do comércio bilateral Brasil-Moçambique, no período entre 2010 e 2012, as
evidências empíricas da literatura mostram o aumento exponencial das exportações brasileiras
para Moçambique de US$ 9 bilhões para US$ 12 bilhões, fato influenciado pela exportação de
bens, serviços e equipamentos destinados às obras de construção das infraestruturas
(GARCIA; KATO, 2016; KRAYCHETE, 2019).
As empresas brasileiras que estiveram envolvidas na construção das infraestruturas do
Corredor do Desenvolvimento Norte e do terminal da Beira, além de terem se beneficiado de
isenções fiscais na importação de máquinas, material de construção, acessórios e peças
durante a fase de construção do projeto regida pela legislação específica da ZEE, criaram
poucos postos de emprego aos nacionais e com salário desfavorável para o moçambicano.
Estima-se que, por exemplo, durante a construção da ferrovia Moatize-Nacala tenham sido
criados 2.000 postos de trabalho entre moçambicanos e malauianos contra 1.500 dos
estrangeiros, violando a Lei moçambicana de trabalho nos seus artigos 31º e 33º da Lei
nº23/2007 que estipula quota de trabalhadores estrangeiro de 5% da totalidade dos
trabalhadores, nas grandes empresas que empregam mais de 100 trabalhadores (LAMAS,
2019). Em termos salariais, os trabalhadores nacionais recebiam entre US$ 108 e US$ 4.541 e
estrangeiros a auferiam mínimo médio de US$ 664,57 e máximo US$ 17.600 (GARCIA;
KATO, 2016).
Distintamente do Brasil, a China considera a construção das infraestruturas em
Moçambique e, em África no geral, um mecanismo de acesso a matérias-primas, incluindo
produtos agrícolas, o acesso de mercado para os seus produtos e exportação da mão-de-obra.
A presença chinesa na área da construção e a sua agressividade em ternos de preços colocam
em risco os negócios das empresas europeias, sul-africanas moçambicanas e revela a
importância estratégica desempenhada pelo setor para a China. Estas empresas concorrerem
desde obras de pequeno porte, tradicionalmente a cargo das empresas nacionais, até as
grandes obras (BRAUTIGAM, 2009; GU et, 2016).
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O investimento em projeto de construção ou reconstrução de infraestruturas de
corredores de rotas de transporte ganha igualmente importância para a China pelo de fato de
quase metade dos Estados na região da SADC que se localizam no interior requererem
ligações regionais eficientes para terem acesso ao mar, podendo simultaneamente a China se
beneficiar com a facilitação do acesso aos mercados dos países do hinterland e no escoamento
de matérias-primas principalmente a partir da Zâmbia, Zimbabué e África do Sul, países onde
Pequim possui grandes investimento, para os portos moçambicanos. É exemplo disso, a
construção da Estrada da Ponta de Ouro–Maputo inaugurada em 2018, que facilita o trânsito
de produtos da África do Sul para o porto de Maputo, e estrada alcatroada Magoé-Chitima,
cujo desiderato é acomodar os interesses agrícolas da China sobre o Vale do Zambeze
(EKMAN, 2012).
Há igualmente percepções na literatura segundo as quais os projetos de infraestruturas
financiados pelo governo de Pequim através de empréstimos ou ajuda financeira, quer a
Moçambique a outros países africanos, são tidos como chamariz de outras empresas chinesas
para o mercado nacional. Após estas chegarem a Moçambique, passam a participar em
projetos ganhos em concursos internacionais, projetos financiados por empréstimos do Banco
Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e outras instituições, projetos obtidos através
de acordos governamentais de comércio bilateral, projetos obtidos através de clientes locais e
projetos obtidos através de representações locais de empresas chinesas. Após estas empresas
se estabelecerem localmente, tornam-se investidoras, concorrendo a projetos financiados com
investimento direto estrangeiro e alargando a sua atividade para outros setores, não só em
Moçambique, mas também para o resto da região, respondendo à estratégia go out do governo
chinês iniciada em 1998 (BUNKENBORG, 2012)
A construção de infraestruturas pelo governo chinês em Moçambique em troca de
recursos florestais (madeira), exploração de recursos pesqueiros e outros tipos de recursos
naturais, constitui igualmente uma estratégia de política externa do governo de Pequim
voltada para o desenvolvimento da própria China. Aliás, essa estratégia também foi usada por
Japão na China na década de 1970, após China se abrir para o mundo exterior para receber
ajuda e investimento do Ocidente, particularmente do Japão. Portanto, os formuladores da
política externa chinesa aprenderam que o novo modelo de ajuda também poderia servir às
metas de desenvolvimento da própria China e dos seus parceiros, onde ambos podem reduzir
os níveis da pobreza (TAN-MULLINS; MOHAN; POWER, 2010).

127

À semelhança do Brasil, a China usa os projetos de construção de infraestruturas para
a exportação de material de construção, equipamento e recursos humanos da China para
Moçambique. Há evidências empíricas bem documentadas que mostram que a maioria das
empresas construtoras chinesas em Maputo opera com um número de funcionários
estrangeiros acima do previsto pelo Ministério de Trabalho. Este fato limita as oportunidades
de acesso de emprego criadas para os trabalhadores nacionais em detrimento da China, o que
causa ressentimentos dos moçambicanos, que esperavam que o aumento dos investimentos no
setor de infraestruturas gerasse oportunidades de emprego (FEIJÓ, 2010, NIELSEN, 2012).
Além de limitar o acesso de trabalho aos moçambicanos, os poucos nacionais que
trabalham nos projetos de construção sofrem violência física e moral, segregação racial,
passam longas de horas de trabalho e em precárias condições de higiene e segurança, recebem
baixos salários e não possuem vínculo contratual. Um caso representativo do comportamento
das empresas chinesas em Moçambique pode ser elucidado no projeto de reabilitação e
modernização da estrada nacional número um (EN1) no troço Xai Xai - Chissubuca, pelo
consórcio chinês, CHICO, em 2008, onde dos 261 moçambicanos envolvidos nas obras,
apenas 103 tinham vínculos contratuais assinado com a empresa. No referido projeto, os
trabalhadores com contrato assinado com a empresa recebiam três mil meticais (moeda
moçambicana) e os que não tinham contrato auferiam um salário de 2 mil meticais
(NIELSEN, 2012).
A par disso e à semelhança do que sucede com o Brasil, os empréstimos chineses
concedidos a Moçambique são condicionados, não em termos macroeconómicos ou políticos
como foi o caso de ocidente, mas no sentido de estar vinculados às empresas chinesas. Uma
das obrigatoriedades do banco chinês de exportação e importação vincula que 70% do valor
emprestado às empresas chinesas que operam fora do território chinês deve ser gasto na China
na compra do material e aquisição de serviços. Como resultado deste regulamento, quase
tudo, desde cimento e pregos para as obras construídas por empreiteiros chineses em
Moçambique, são importados da China, garantindo que uma grande parte do dinheiro do
empréstimo retorne à economia doméstica chinesa. Para a China, o empréstimo funciona
como se fosse uma conta corrente, quando solicitado ao Ministério da Fazenda, os
desembolsos são feitos pelo China Eximbank diretamente nas contas dos empreiteiros e o
reembolso começa a ser realizado respeitando os acordados entre as partes (TAN-MULLINS;
MOHAN; POWER, 2010).
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Com essa estratégia, a China estaria a reimportar grande parte de recursos
teoricamente investidos em Moçambique, o que parece rentável para a economia chinesa em
detrimento do desenvolvimento de Moçambique. Não obstante os discursos fascinantes da
liderança chinesa segundo as quais, ao fornecer ajuda a outros países, o objetivo do governo
chinês não é tornar os países receptores dependentes da China, mas ajudá-los a embarcar
passo a passo no caminho da autoconfiança e do desenvolvimento econômico independente
(BRAUTIGAM, 2008; TAN-MULLINS, MOHAN e POWER, 2010).
Portanto, as infraestruturas também jogam um papel diplomático forte para a China.
Brautigam, também observou o papel da construção das infraestruturas como soft power da
China com os governos locais, dando visibilidade à China no sistema internacional e ao
governo receptor junto à sua população (BRAUTIGAM, 2008).
4.3. Setor de saúde
A saúde não só se vislumbrou ser importante dentro da agenda de cooperação
internacional para o desenvolvimento do Brasil e da China com Moçambique, mas é o setor
que observou maior convergência nos dois países, com ação enfática a integrar abordagens de
uma parceria horizontal-solidária que busca a partilha de experiências exitosas,
conhecimentos técnicos, tecnologia, formação e capacitação de recursos humanos em cursos
de curta e longa duração, envio de especialistas, fornecimento de bens e equipamentos
clínicos e a construção de infraestruturas sanitárias. Além disso, tanto o Brasil quanto a China
engendraram em Moçambique uma modalidade cooperativa circunscrita em projetos, onde
normalmente não envolve a assistência financeira (ALMEIDA, et al, 2010; ROQUE, 2012,
WANG, SUN, 2014).
No caso do Brasil, entre 2000 e 2020, o país desenvolveu várias iniciativas de
cooperação com Moçambique na área de saúde, quer inserida no âmbito bilateral, quer
executadas com ajuda dos países desenvolvidos ou instituições multinacionais. Na
componente bilateral, o quadro a seguir faz o resumo das principais iniciativas.
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Tabela 7: Projetos de cooperação brasileira em Moçambique no setor de saúde
Intervenientes

Ano

Iniciativas desenvolvidas
Brasil

Moçambique

Estudo de viabilidade técnico econômico para instalação de
Fábrica de Medicamentos em Moçambique para produção de
Medicamentos antirretrovirais e Outros.

MS/UnB

MISAU

2007

“Estamos Juntos” - Políticas Sociais, promoção da saúde sexual e
reprodutiva e prevenção das DST/AIDS.

MS/ UnB

MISAU

2006

Avaliação das Medidas de Prevenção e controle da Malária

MS/Fiocruz

MISAU

2006

Fortalecimento do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique.

MS/Fiocruz

MISAU/INS

2008

Apoio à Estruturação de Rede de Bibliotecas

MS/Fiocruz

MISAU

2007

Estabelecimento de Centro de Tele saúde

MS /URGS

MISAU

Estudo Técnico para a Instalação de Fábrica de Medicamentos
Antirretrovirais e Outros

MS/Fiocruz

MISAU

2008

Capacitação em produção de medicamentos ARV.

MS/Fiocruz

MISAU

2016

Instalação da SMM-SA

MS/Fiocruz

MISAU

2012

ANVISA

MISAU

2012

Missão de Estudos sobre o Sistema Único de Saúde para Países de
Língua Portuguesa

MS/Fiocruz

MISAU

2008

Missão para desenvolvimento e detalhamento de projetos de
Cooperação Técnica em Moçambique. Pastoral da Criança.

Pastoral da
Criança
MS/Fiocruz

MISAU

2008

Missão de Prospecção e Negociação de Projetos na área da Saúde.

INCA/MS

MISAU

2009

Apoio ao desenvolvimento da Política nacional de Saúde Oral de
Moçambique: Pesquisa em Saúde Bucal - Maputo

MS

MISAU

2020

Fortalecimento das ações de prevenção e controle do câncer

INCA/MS

MISAU

2017

Missão para elaboração de Curso à distância na área de Vigilância
Nutricional e Alimentar

MS/Fiocruz

MISAU

2012

Implementação de Banco de Leite Humano e de Centro de
Lactação em Moçambique

INCA/MS

MISAU

2017

Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição

MS

MISAU

2008

Apoio Técnico para Implantação do Instituto da Mulher, Criança e
do Adolescente de Moçambique.

IFF/MSFiocruz

MISAU

2010

XIII Curso Internacional sobre Doenças Tropicais

MS/UFP

MISAU

2008

Fortalecimento
Medicamentos

Institucional

do

Órgão

Regulador

de

Fonte: adaptação própria a partir de ABC, 2021. Disponivel em: http://www.abc.gov.br/Projetos/pesquisa,
acessado no dia 17 de outubro de 2021.
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Entre várias iniciativas desenvolvidas, a indústria de medicamentos antirretrovirais
(ARV), na cidade de Matola, província de Maputo, inaugurada em 2012, constitui um dos
projetos de CID em saúde mais debatido na literatura, não só como caso de sucesso de
transferências de boas práticas na cooperação horizontal para o desenvolvimento com África,
mas por este ser o mais ambicioso, oneroso e de grande vulto na história de cooperação
técnica brasileira. A ideia surgiu no último mandato de FHC, como parte da agenda da sua
política externa com os países africanos de matriz portuguesa, e colocada em prática como
continuum da política externa brasileira de FHC a Lula, após a celebração do protocolo 3 de
intenção de cooperação Brasil-Moçambique em 2003 (ALMEIDA, 2016; PEREIRA, 2017).
O propósito do memorando era criar condições para o fortalecimento do sistema de
saúde moçambicano, dar suporte ao governo moçambicano na construção da indústria de
ARV, de modo a reduzir a dependência externa do país na importação de medicamentos, e aumentar a
capacidade no acesso de ARV aos pacientes, numa altura em que Moçambique era descrito na mídia e
nos relatórios epidemiológicos nacionais e internacionais como referência negativa. Com altos níveis
de infeções do HIV-AIDS na região austral africana, com 11,5% da população adulta infectada,
correspondente a 1.4 milhão da população, 590 mil crianças órfãs, 14% das mulheres grávidas, apenas
9% dos doentes em estado avançado tinham acesso ao tratamento com ARV. Devido ao alto preço dos
ARV, o Ministério da Saúde gastava 56% dos fundos da conta pública de medicamentos para
aquisição das drogas de combate à AIDS (SOTERO, 2009; UNAIDS, 2010).

No arranjo original, cabia ao Brasil os encargos relativos ao treinamento do pessoal
envolvidos no projeto, a aquisição de equipamentos e matérias-primas, a prestação de
assistência técnica, e concepção e gestão do projeto da fábrica, cujos gastos estimados
estavam na ordem de US$ 5 milhões. Enquanto isso, Moçambique se responsabilizaria pela
aquisição da infraestrutura física da fábrica, execução das obras de reforma do
empreendimento, garantir o financiamento das despesas correntes da fábrica, na altura, orçada
em aproximadamente US$ 5,4 milhões. Além disso, Moçambique devia ser o maior
comprador da produção. Para dar seguimento ao processo da implantação do projeto, facilitar
a informação, estimular a cooperação entre os dois países e auxiliar na gestão dos demais
projetos da cooperação técnica em saúde em África, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
estabeleceu em 2008 o seu Escritório de Representação Regional em África em Maputo, onde
3

Protocolo disponível em: https://aplicacao.itamaraty.gov.br/ApiConcordia/Documento/download/8832.
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empregava dois funcionários (MILANI; LOPES, 2014; ALDEN; ALVES; CHICHAVA,
2017).
Devido à magnitude do empreendimento e à demora no seu arranque, emergem ao
longo do percurso mudanças substanciais, tanto na forma de financiamento do projeto bem
como na estrutura de produção, passando o Brasil a assegurar a maior parte dos encargos.
Além de doar equipamentos, o país contribuiu com US$ 23 milhões e se encarregou pelas
despesas técnicas, passagem dos técnicos, salários e custos logísticos, despesas consideradas
na cooperação brasileira como fundo perdido. Ademais, diante da incapacidade financeira de
Moçambique em arcar com as despesas de aquisição de infraestruturas, o Brasil recorreu a
Vale S.A para suportar em 75% do custo total que cabia ao governo moçambicano, comprar
as infraestruturas da antiga fábrica de soro, localizada na cidade da Matola, ficando o
remanescente 25% dos custos ao cargo do governo moçambicano (FOLLÉR, 2013; MILANI;
LOPES, 2013).
Na componente de produção, esperava-se que a SMM-SA produzisse 21 tipos de
medicamentos, dos quais seis contra HIV-AIDS e o restante se destinaria ao tratamento das
doenças oportunistas, com enfoque para a tuberculose e malária. Entretanto, devido aos
constrangimentos de ordem logística, na fase inicial a fábrica limitou-se a produzir cinco tipos
de medicamentos, que se destinavam a responder a demanda interna, e, na fase subsequente,
poderia abastecer outros países da África Subsaariana. Previa-se que SMM-SA obtivesse uma
margem de lucro em cerca de US$ 6 milhões por anos, o que tornaria a empresa sustentável
financeiramente (BASSETTE 2012; STOLTE, 2012; BRUYN, 2018).
Não obstante as expectativas criadas junto da comunidade internacional e do esforço
empreendido por Brasil para pôr em funcionamento a indústria de ARV em Moçambique, nos
últimos anos, pelo menos a data da realização desta pesquisa, a SMM-SA havia suspendido a
produção de medicamentos contra HIV-AIDS, passando em seu lugar a produzir
medicamentos contra a hipertensão, diabetes e doenças mentais. Três razões poderiam
explicar os fundamentos da decisão. Primeira estaria relacionada com a mudança do contexto
epidemiológico no país e na região da África Austral, manifesta no decréscimo dos níveis de
contaminações por HIV-AIDS (ROSSI, 2017; BRUYN, 2018).
A segunda razão estaria vinculada à modernização das linhas de tratamento de HIVAIDS e o aumento das doenças crônicas no país tais como, hipertensão, diabetes e doenças
mentais (ROSSI, 2017). A terceira razão deve-se ao fato do Ministério da Saúde de
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Moçambique (MISAU), que se esperava ser o maior cliente dos medicamentos produzidos na
SMM-SA, passar a receber doações das drogas de ARV das grandes indústrias farmacêuticas
e das organizações internacionais, como é o caso da President Emergency Plan For Aids
Relief (PEPFAR), Fundação Clinton (EUA) e do Fundo Global de Luta contra a AIDS,
Tuberculose e Malária. Ademais, Moçambique passou a adquirir dos mercados asiáticos,
principalmente da farmacêutica indiana Ciplas, a preços baixos. Estes fatores impulsionariam
a parte moçambicana, a apresentar a proposta segundo a qual devia-se incluir no portfólio, a
fabricação de outros medicamentos como forma de garantir a sustentabilidade financeira da
empresa (ANTONIELLI, 2017; LOPES, 2014; ROSSI, 2017). A par da SMM-SA, Brasil
buscou uma agenda de cooperação em saúde voltada à prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis (DTS), como foi o caso do projeto bilateral “Estamos Juntos”, cujo objetivo era
capacitar disseminadores em matérias de educação sexual e reprodutiva, bem como a
prevenção das DTS e AIDS. Participaram da iniciativa, estudantes, gestores, professores,
membros da sociedade civil e comunidade. A iniciativa foi executada, em 2006, pelo
Ministério da Saúde do Brasil e a Universidade de Brasília, sob a coordenação do Ministério
das Relações Exteriores do Brasil (ABC, 2020; MILANI; LOPES, 2014).
A saúde materna e infantil constituiu outra subárea onde a investida brasileira em
Moçambique se notabilizou. Em face da experiência adquirida, Brasil instalaria o Banco de
Leite Humano (BLH), e o respectivo Centro de Lactação, no Hospital Central de Maputo,
pronto em 2018. É considerado um dos maiores legados da CID brasileira horizontal em
Moçambique no setor de saúde, depois da SMM-AS. Este projeto atende aos recém-nascidos
cujo peso está abaixo do parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, bem
como as crianças desnutridas que, por várias razões, as suas mães estão impossibilitadas de
amamentá-las, contribuindo na redução das taxas de mortalidade infantil, que até a data da
inauguração do BLH era calculada em cerca de 480 por 100.000 nascimentos (MILANI;
LOPES, 2014; IPEA, 2018). A transferência da tecnologia do BLH-Maputo foi realizada pela
Rede de Bancos de Leite Humano desenvolvida no Brasil, uma entidade reconhecida
internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, voltada para a promoção e apoio ao
aleitamento materno e para a doação de leite humano para bebés com baixo peso e
prematuros, premiada em 2001 pela Sasakawa de Saúde como o melhor modelo, dada sua
simplicidade e economicamente viável para os países de baixa renda, como é o caso de
Moçambique. Estima-se que, este projeto tenha custado US$ 519 mil, fundo financiado pela
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ABC e executado pela FIOCRUZ em parceria com o Instituto Fernandes Figueira (IPEA,
2018; BRUYN, 2018).
Além do BLH – Maputo, Brasil instalou o Centro de Tele Saúde, Biblioteca da Saúde
Materno-infantil e Programa de Ensino a Distância em Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente de Moçambique. A Tele Saúde oferece a capacitação de recursos humanos na
área de informação em saúde da mulher, criança e adolescente, o que possibilita a gestão e
acompanhamento das informações necessárias para a tomada de decisão. A iniciativa contou
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ALMEIDA et al., 2010; MILANI;
LOPES, 2014).
Amparando-se no modelo de parceria trilateral com Japão, através da sua Agência de
Cooperação Internacional (JICA), Brasil organizou em Moçambique uma série de cursos
sobre atenção humanizada ao parto e nascimento, com o propósito de munir aos profissionais
de saúde que atuam na área, conhecimento das boas práticas de assistência às parturientes,
incorporando e implementando estratégias de humanização. Trata-se de uma prática que
remete à qualidade de serviço saúde sob o ponto de vista técnico, respeito aos pacientes e os
direitos cabíveis na organização Mundial da Saúde. Esta iniciativa começou em 2017 e prevêse que a mesma tenha o seu término em 2022 (ABC, 2021).
A prevenção e combate à malária, uma das principais causas da mortalidade em
Moçambique, mereceu pouca atenção na agenda brasileira de cooperação sanitária,
comparada com as demais áreas de intervenção brasileira no setor. A única ação de relevo
nesta área foi o levantamento de dados, ocorrido em 2006, que visava à elaboração de
relatório sobre a situação epidemiológica, diagnóstico, tratamento e controle vetorial da
malária e que, na fase posterior, serviriam para elaboração do Projeto de Cooperação Técnica
focado no combate à malária em seus diversos aspectos (ABC, 2021). Em contraste com a
malária, que teve baixo perfil na agenda brasileira de cooperação com Moçambique, a
prevenção e combate ao câncer revelaram–se ser tema de maior visibilidade no país, com
enfoque no apoio aos programas de capacitação de recursos humanos nas áreas de anatomia
patológica, radioterapia, radiologia, cirurgia oncológica, imaginologia, medicina nuclear,
registro de câncer, bem como apoio ao desenvolvimento de sistema de vigilância e
informação em câncer em Moçambique. No âmbito do projeto, foram capacitados 43
profissionais de saúde que atuam na área. Este projeto esteve a cargo do Instituto Nacional de
Câncer e do Ministério da Saúde do Brasil e custou US$ 400 mil (ROSSI, 2015; IPEA, 2018).
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Os avanços significativos obtidos na sua Política Nacional de Saúde Bucal “Brasil
Sorridente”, o país procurou compartilhar sua experiência com Moçambique, com foco no
projeto de apoio ao desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Oral, com desdobramento
na capacitação de técnicos moçambicanos, na realização de exames clínicos, instalação de
próteses dentárias, implantação de um laboratório de Prótese dentária em Maputo e
publicação de um manual de orientações para a confecção de próteses dentárias para a
população de Moçambique. Em 2015, foi inaugurado o laboratório de próteses dentárias no
Hospital Geral de Mavalane. Nesse projeto o Brasil doou vários equipamentos com realce no
software do SB Brasil 2010 (ABC, 2021). A iniciativa resultou de uma pesquisa
epidemiológica da população moçambicana, realizada pelas Universidades Federais de
Pernambuco, Estadual de Maringá e Federal de Paraíba, coordenada por ABC, cujo resultado
apontava que 45% das crianças moçambicanas de 6 anos possuíam pelo menos um dente
caído, a restauração dos dentes nas faixas etárias entre 6 a 19 anos era nula, 54,4% dos adultos
tinham pelo menos dois dentes perdidos e 20% dos adultos entre 35 a 44 anos necessitavam
de prótese. Diante do quadro epidemiológico apresentado, a ABC em parceria com o
Ministério de Saúde do Brasil passou a apoiar o governo moçambicano no desenvolvimento
de uma política nacional de saúde oral de Moçambique. No âmbito do projeto, 1,5 mil
pacientes, haviam sido tratados (IPEA, 2018; ABC, 2021).
Na componente de fortalecimento institucional, a atuação do Brasil em Moçambique
foi expressa no projeto de consolidação do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, que
resulta da parceria com a FIOCRUZ. Em 2012, as duas partes definiram um plano que
abrange as seguintes áreas: pesquisa, ensino, vigilância da saúde, informação, comunicação,
histórico de saúde e sistema de saúde. Além disso, a FIOCRUZ e o Instituto Nacional de
Saúde estabeleceram uma parceria que resultaria na criação do Programa de Mestrado em
Ciências da Saúde. Na aludida parceria, os estudantes moçambicanos teriam dois
orientadores, um brasileiro e outro moçambicano, bem como realizariam intercambio no
Brasil por três meses (ESTEVES; GOMES; FONSECA, 2016).
Brasil deu igualmente seu suporte técnico na formação de pesquisadores e docentes do
instituto Nacional de Saúde e na criação da Escola Politécnica de Saúde. Era propósito deste
projeto definir uma política pedagógica consistente, construir networks programáticas
colaborativas nas linhas de investigação e qualificar docentes para o fortalecimento do
Instituto Nacional de Saúde de Maputo, o que permitiria a implementação de uma rede de
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bibliotecas, com vista a garantir o acesso à informação na área de ciência e tecnologia. A
iniciativa desenvolvida por Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz (ABC, 2021;
ALMEIDA; FERREIRA; BUSS; CRUZ, 2017).
Além do mais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em
coordenação com o Ministério da Saúde do Brasil, concederia cursos de capacitação às
autoridades moçambicanas em matérias de regulação de medicamentos, instalação do
laboratório para o controle da qualidade dos medicamentos, visando garantir a eficácia e
segurança, bem como na instalação do Órgão Regulador de Medicamentos de Moçambique
como agente regulador do setor farmacêutico. Nessa área, o governo brasileiro procurou
apoiar ao Estado moçambicano na elaboração de um arcabouço jurídico eficaz para regular o
mercado público e privado de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos, atendendo
recomendação da Organização Mundial da Saúde. Para tanto está sendo criado, com apoio do
Brasil, um órgão regulador de medicamentos dotado de capacidade técnica e financeira, de
modo a assegurar a disponibilidade de produtos seguros, de boa qualidade e a preços
acessíveis para toda a população (IPEA, 2018).
Em contraponto, China consignou a sua ajuda baseada seis categorias: i) envio de
equipes médicas, ii) construção de infraestruturas hospitalares, iii) doação de medicamentos e
equipamentos, iv) fornecimento de treinamento de pessoal de saúde, v) controle da malária, e
vi) medicina tradicional, tal como ilustra o quadro abaixo.

Tabela 8: Iniciativas chinesas em Moçambique no setor da saúde
Iniciativas executadas
Expedição bienal de equipas médicas
Doação de medicamentos e equipamentos
Hospital provincial da Beira e Edifício residencial para
médicos
Missão de medica para cirurgias de ouvidos, nariz,
garganta, medicina interna, ortopedia e cuidados
intensivos.
Treinamento do pessoal médico na prevenção de
epidemias incluindo HIV-AIDS e na medicina geral
Treinamento em medicina tradicional chinesa

Período

Intervenientes
China
Província de Sichuan

Moçambique
MISAU

Governo da China

MISAU
MISAU

2017

Wuxi, Nanjing, Shangai
e Hangzhou

MISAU

2017

Wuxi, Nanjing, Shangai
e Hangzhou
Centro de Ciência e
Tecnologia da Medicina
Tradicional Macau

MISAU

Iniciou em
1976
2008/2010
2017

2017

MISAU

Campanha Brightness Action (catarata)
2011
MISAU
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bunkenborg (2012); Wang, Sun 2014), BRUYN, 2018; MINEC, 2018;
ZUGUO, 2018
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A expedição de equipes médicas constitui uma das modalidades de assistência
sanitária mais antiga e bem-sucedida na história das relações sino-africanas. A sua genealogia
data de 1963, quando a China enviou a sua primeira missão à Argélia. A partir de então, esta
ação passou a constituir uma das modalidades de cooperação com todos os países africanos
(BUNKENBORG, 2012; WANG, SUN, 2014). Moçambique recebeu a primeira missão em
1976. Estima-se que mais de 250 médicos, majoritariamente provenientes de Sichuan, que, no
âmbito da descentralização interna da cooperação no setor de saúde, tenham trabalhado no
país, tendo durante esse período atendido mais de 1,5 milhão de pessoas. Cada equipe é
constituída por 12 a 14 médicos especializados em diferentes áreas, um chefe de equipe, um
intérprete e um cozinheiro, que trabalham em Moçambique em regime rotativo bienal no
Hospital Central de Maputo (ROQUE; ALDEN, 2012; BRUYN, 2018).
Para além das missões históricas de intercâmbio dos médicos, a China procurou
incrementar e adotar uma abordagem mais diversificada de assistência em saúde, fornecendo
equipes médicas que participam em vários programas, tais como a campanha Brightness
Action e doenças infecciosas, incluindo AIDS. No caso de programa Brightness Action, este
foi constituído por especialistas em oftalmologia, destacados apenas para operação de
cataratas em África. Em Moçambique, a primeira missão do gênero, ocorreu em setembro de
2011, onde a equipe efetuou cerca de 300 operações no Hospital Central de Maputo em três
dias. Esta campanha tem recebido muitos elogios na cooperação horizontal. Apesar disso não
se sabe da sua repetição (BRUYN, 2018).
Ainda à margem da missão médica bienal, em 2017, uma missão médica constituída
por nove integrantes provenientes dos hospitais militares de Wuxi, Nanjing, Shangai e
Hangzhou chegaria a Maputo. Esta missão era constituída por uma equipe especializada em
cirurgias de ouvidos, nariz, garganta, medicina interna, ortopedia e cuidados intensivos. A
missão também esteve envolvida no treinamento de médicos militares moçambicanos na
prevenção de epidemias, incluindo HIV-AIDS, e na medicina geral. A missão teve duração de
dois meses. Durante esse período, aquela missão médica atendeu 3000 pacientes e realizou 40
cirurgias de diferentes graus. Um aspecto diferenciador da cooperação provida por Brasil, que
paga as diárias e passagens aéreas dos seus especialistas, nos termos de alguns acordos
chineses, o país receptor das equipes médicas comparticipa com algumas despesas, tais como
passagem aérea, diárias, hospedagem, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. No
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caso de Moçambique, a cláusula apenas faz menção a hospedagem e subsídios (ZUGUO,
2018, MINEC, 2018).
As infraestruturas hospitalares e seus aparelhamentos emergem como uma nova
doutrina de assistência sanitária chinesa em Moçambique. As principais investidas chinesas
nesta esfera são as obras de reabilitação do hospital provincial da Beira e a construção da
residência para acomodar as equipes médicas chinesas em serviço. A primeira infraestrutura
inclui o bloco pediátrico contendo 250 leitos adicionais aos 800 leitos existentes e inclui
atendimento de urgências pediátricas, laboratório de análises clínicas, radiografias digitais,
unidade de cuidados intensivos, desnutrição e enfermaria de berçário e foi orçado em US$
8,46 milhões. No último empreendimento, inclui um prédio de sete pisos, avaliado em US$4,9
milhões. Os dois empreendimentos foram financiados a título de doação pelo governo chinês
e executado pela construtora chinesa, IRMS (MINEC, 2018).
Tal como o Brasil, a China tem procurado compartilhar sua experiência no combate à
malária. Uma experiência na qual Pequim ganhou reconhecimento internacional ao não
registrar nenhum caso de malária nos últimos 70 anos. A informação de apoio a Moçambique
no enfrentamento a malária foi veiculada pela liderança chinesa nas Nações Unidas e reiterada
pelo seu embaixador em Maputo, no decurso do II FOCAC, de que o seu país doaria US$ 700
mil em medicamentos para ajudar Moçambique no programa de combate à malária no período
2008/2010. Apesar dessa assistência anunciada oficialmente a nível político, são escassos os
dados sobre a quantidade de medicamentos fornecidos e a data em que os medicamentos
chegaram ao país (CHICHAVA, 2012; BRUYN, 2018).
Na esfera de formação e capacitação, China tem concedido a médicos e pessoal de
saúde moçambicanos cursos de especialização. Dados oficiais do governo moçambicano
apontam que, nos últimos anos, o Parque Industrial de Cooperação em Ciência e Tecnologia
da Medicina Tradicional Chinesa entre Guangdong e Macau terão formado mais de 200
profissionais de saúde moçambicanos na administração da medicina tradicional chinesa. São
profissionais provenientes de 43 unidades de saúde das 11 províncias moçambicanas
(ZUGUO, 2018).
Portanto, apesar das semelhanças expressas em algumas esferas de cooperação, os dois
new powers apresentam diferenças no foco da sua agenda de cooperação internacional em
saúde. Enquanto a investida brasileira se centrou no estabelecimento da indústria de
antirretrovirais (ARV), campanhas de prevenção e combate ao HIV-AIDS e doenças

138

sexualmente transmissíveis (DST), programa de saúde materno- infantil, projeto de apoio ao
programa de prevenção e combate à malária, projeto de prevenção e controle do câncer,
projeto de apoio a Política Nacional de Saúde Oral e projeto de fortalecimento e capacitação
institucional, a assistência chinesa se caracterizou no envio de médicos de clínica geral,
participação em campanha de oftalmologia Brightness Action, missões construção de
infraestruturas hospitalares, doação de medicamentos antimaláricos e medicina tradicional e
em menor escala, no desenvolvimento das capacidades. Além do mais, a cooperação brasileira
engloba consideravelmente mais projetos em saúde quando comparado com a China, que por
muito tempo ocupou-se apenas da exportação de médicos. Isto não só reflete a importância de
Moçambique como parceiro na cooperação para o desenvolvimento do Brasil, mas também
seu foco na saúde (ROQUE; ALDEN, 2012; RUSSO; SHANKLAND, 2014).

4.3.1. Interesses imbricados em volta da saúde
Existem várias razões que fundamentam os interesses que estariam por detrás da saúde
na agenda da cooperação horizontal para o desenvolvimento provida por Brasil e a China com
Moçambique, mas três podem ser apontadas como as principais. A primeira assenta na
narrativa de solidariedade horizontal e humanitária, subjacentes no desenvolvimento das
capacidades das instituições e dos indivíduos por meio de fornecimento de subsídios para
provocar mudanças estruturais, minimizar os problemas e melhorar as condições de saúde do
país receptor de modo a tornar-se autônomo (WANG, SUN, 2014; ANTONIELLI, 2017).
Mencione-se a título de exemplo, o apoio do Brasil na construção da SMM-SA como forma
de garantir o acesso universal aos medicamentos ARV dos doentes de HIV-AIDS, reduzir a
dependência do país de doações externas e de importações farmacêuticas, criação de
capacidade local na produção farmacêutica e gestão industrial baseando no sucesso da sua
própria política de prevenção de HIV-AIDS. A par disso, a construção do BLH-Maputo e do
Centro de Lactação no Hospital Central que vem minimizando o sofrimento das crianças,
dando-lhes oportunidade à vida; o apoio a Política Nacional de Saúde Oral que tem
proporcionado a milhares de moçambicanos um sorriso sem estigmatização, a formação por
via Tele-Saúde ou por meio das instituições de ensino cuja instalação se deveu ao apoio do
Brasil revela o interesse solidário e humanitário e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento das
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capacidades internas, fortalecimento institucional para a melhoria do sistema de saúde em
Moçambique (ANTONIELLI, 2017; ABDENUR; MARCONDES, 2017).
No caso da China, a abordagem de solidariedade horizontal e humanitária embasada
em saúde pode ser encontrada nas mais variadas iniciativas de cooperação bilateral com
Moçambique, tais como o envio de equipes médicas em regime bienal ou missões especiais
para atender doentes de cataratas ou de vistas e ao construir e apetrechar infraestruturas
hospitalares em Moçambique, de forma a garantir condições de qualidade aos pacientes. Em
concomitância, ao capacitar o pessoal da saúde como forma de dar o know-how no tratamento
aos pacientes, a China estaria igualmente de forma solidária a contribuir na melhoria da saúde
do povo moçambicano. Aliás, um dado interessante do intercâmbio dos médicos chineses em
Moçambique é que estes ao chegarem a Maputo trabalham lado a lado com os seus colegas
moçambicanos e de outras nacionalidades, o que ajuda na troca de experiências e aquisição de
conhecimentos. Além disso, as equipes médicas chinesas não são caras. Estima-se que um
médico chinês equivale a oito ocidentais (WANG, SUN, 2014; BRUYN, 2018).
A expressão máxima de solidariedade horizontal chinesa em Moçambique como
fundamentos da sua cooperação no ramo, se dá com a eclosão do novo coronavírus (Covid19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020, como
pandemia devido a sua velocidade de propagação e do impacto sobre os sistemas de saúde. Na
ocasião, embora o país asiático também estivesse a sofrer com os mesmos impactos da
doença, enviou para vários países, incluindo Moçambique, equipamentos, materiais de
proteção, testes médicos e especialistas para a troca de experiências (SILVA; LOBATO,
2020).
Porém, não é apenas o espírito de solidariedade horizontal e de compaixão que move o
Brasil e a China a cooperar com Moçambique no campo de saúde. Existe uma segunda razão,
a qual está fortemente vinculada à projeção da imagem no cenário internacional como
potências emergentes que a reivindicam o multilateralismo. No caso específico do Brasil, o
país procurou por meio da saúde, consolidar a sua reinserção no sistema internacional,
projetando as suas potencialidades e experiências no setor, passando a se empenhar
ativamente na solução dos problemas sanitários na América Latina e no continente africano.
Junto daqueles países, passou a construir uma ponte para uma parceria estratégica na
negociação conjunta dos preços justos dos medicamentos, kits de diagnóstico, vacinas e
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equipamentos médicos. Com isso, a saúde passou a constituir um instrumento da política
externa Brasileira (ALMEIDA; FERREIRA; BUSS; CRUZ, 2017).
A construção da imagem do “Grande Brasil” e do papel ocupado pelo país na arena
internacional como potência emergente coincide com o aumento do seu soft power em saúde,
com ênfase no que diz respeito a prevenção e combate ao HIV-AIDS e ao defender nas
Nações Unidas a distribuição gratuita e universal das drogas de ARV aos pacientes de HIVAIDS como parte do direito humano. Ademais, as políticas exitosas adotadas por Brasil ao
nível interno permitiram dar visibilidade ao país, passando este a ser reconhecido
internacionalmente

como

modelo,

tanto

para

países

desenvolvidos

como

em

desenvolvimentos na redução das internações por conta do HIV-AIDS. A CPLP foi outro
espaço privilegiado onde a imagem do Brasil ganhou expressão na esfera de saúde, com o
projeto Mais Saúde-Direito de Todos, lançado em 2007, e a aprovação do Plano Estratégico
de Cooperação em Saúde da CPLP, em 2009, cujo objetivo era alinhar as políticas
diplomáticas, bem como a preocupação com os problemas transnacionais de difusão das
doenças e os mecanismos de prevenção (MILANI; LOPES, 2014; ANTONIELLI, 2017).
Todavia, foi no projeto de construção da indústria de ARV em Moçambique que Brasil
ganhou protagonismo. Na ocasião, a expectativa do Brasil era tornar o empreendimento a
única indústria farmacêutica pública na África que pudesse produzir antirretrovirais de forma
autónoma. Embora na altura existissem pequenas unidades fabris de iniciativas privadas
estabelecidas há décadas na África do Sul, Zimbábue, Tanzânia, Uganda e Quénia, não se
poderia comparar com a SMM-SA, fortalecendo a imagem brasileira como uma líder no
cenário sanitário internacional (ROSSI, 2015; ABDENUR; MARCONDES, 2017).
A China usa igualmente a cooperação em saúde como estratégia de promover a sua
própria imagem no plano internacional por meio de exportação de médicos. Ademais, com a
recente da pandemia da COVID-19, que mostrou a fragilidade do sistema de saúde, a China
foi um dos primeiros países a fornecer ajuda a Moçambique, um esforço que surge como
demonstração de compromissos mais explícitos com a saúde pública e solidariedade. Deste
modo, ainda que o ocidente considere o Dragão como estando a violar os direitos humanos,
esta acusação entra em descrédito quando a questão é colocada em votação nas Nações
Unidas (SILVA; LOBATO, 2020).
A última razão e provavelmente a mais importante na agenda de cooperação do Brasil
e da China com Moçambique, está aliada a questões estratégicas do uso da saúde como meio
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para atingir outros fins, políticos e econômicos. Embora as dinâmicas dessa correlação sejam
escassas no âmbito oficial, não se pode negar que há, e deve haver, uma relação. Em vários
países, incluindo dentro do Brasil e da China, são encontrados fragmentos que denotam
circuitos estratégicos na agenda de cooperação. Durante o governo Lula, por exemplo,
enquanto a execução dos projetos sanitários era justificada com discursos de solidariedade e
justiça social, decorria à margem lobbies do governo que solicitavam Moçambique apoio de
sua proposta de candidatura a uma cadeira de membro permanente de segurança das Nações
Unidas. Além disso, o período em que foi notável a investida brasileira em projetos de
cooperação em Moçambique (2003-2016) se assiste o aumento do comércio e de
investimentos (NOGUEIRA et al., 2017; KRAYCHETE, 2019).
Enquanto isso, no extremo oposto, a cooperação chinesa em saúde funciona como uma
retribuição da generosidade africana pela ajuda prestada no seu regresso como membros da
ONU. Porém, registre-se que os projetos de cooperação chinesa funcionam igualmente como
gêmeas siamesas (SILVA; LOBATO, 2020). Tal ação ficou evidente no passado. Após
Moçambique condenar a invasão chinesa ao Vietnam e não ter condenado a invasão soviética
ao Afeganistão em 1979, o embaixador chinês em Maputo deixa o país na companhia da
equipe médica (ROQUE; ALDEN, 2012). Conquanto no meandro diplomático Pequim tenha
declarado oficialmente que Yang Shouzheng tenha deixado Maputo em virtude do término do
seu mandato, parece claro que isto foi um sinal de protesto pela atitude do governo de
Maputo. Esta retirada dos médicos devido ao incidente político-diplomático questiona a
abordagem de solidariedade humanitária como justificativa da assistência sanitária chinesa em
Moçambique (CHICHAVA et al., 2012, ALDEN et al., 2014).
Portanto, apesar dos projetos em saúde providos por dois emergentes apresentar um
caráter solidário, não quer dizer que estejam desprovidos de interesses, ainda que não
expressos oficialmente. Um olhar mais atento de alguns projetos em saúde como a indústria
das drogas ARV, instalada sob o apoio do Brasil, e a reabilitação do hospital da Beira pela
China parecem mais investimentos do que iniciativas propriamente de cooperação (BRUYN,
2018).
4.4. Setor de educação
Tal como se sucede em outros campos analisados ao longo do capítulo, a ação do
Brasil e da China em Moçambique na seara educacional também se revela simultaneamente
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semelhante e distinta uma da outra na sua agenda de cooperação. No caso do Brasil, a
plataforma da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) evidencia várias iniciativas no setor
de educação desenvolvidas em Moçambique, quais sejam: o programa de alfabetização
solidária; programa bolsa-escola; oficina de trabalho sobre educação de jovens e adultos nos
países de língua portuguesa; elaboração de mapa geo-ambiental da região metropolitana de
Maputo; capacitação técnica em ciências florestais; capacitação de gestores na modalidade de
educação à distância; reforço da capacidade institucional do instituto de educação aberta e a
distância; missão de especialistas brasileiros para elaboração do projeto de implementação do
centro

de

formação

profissional

Brasil-Moçambique;

capacitação

de

diplomatas

moçambicanos; criação do instituto nacional do emprego e formação profissional (INEFP) e
capacitação jurídica de formadores e magistrados (MILANI, CONCEIÇÃO; MBUNDE,
2016; ABC, 2021).
A Alfabetização Solidária constitui uma das primeiras iniciativas técnica-profissional
brasileira em Moçambique no século XXI4. Resulta do acordo de ajuste no setor de educação,
assinado em 2001, entre Brasil e Moçambique que visava estruturar a Política Nacional de
Educação de Jovens e Adultos. Para a materialização do projeto, Brasil se responsabilizaria no
envio de professores e técnicos, que capacitariam gestores do setor de Alfabetização do
Ministério da Educação de Moçambique, e proveria ao governo moçambicano materi al
didático para alfabetizadores e alunos, bem como o pagamento das diárias dos técnicos
envolvidos no projeto. Como resultado do projeto, na primeira fase em 2003 foram
alfabetizados 1000 jovens moçambicanos e implantadas 40 turmas. Na segunda fase foram
formados 5000 alunos e constituídas 200 turmas (MARTINS; FERNANDES; SILVEIRA,
2005).
A par do programa de alfabetização, Brasil apoiaria o governo moçambicano no seu
esforço de garantir o acesso universal das crianças nas escolas no quadro do cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (2000-2015), através da transferência da
experiência do Programa Bolsa-Escola, inserido numa longa tradição assistencialista
paternalista brasileira por via de distribuição de alimentos aos necessitados. Iniciado em 2003,
o Programa Bolsa-Escola em Moçambique resultaria da experiência bem-sucedida do
programa Renda Mínima Brasileira para a Frequência Escolar, replicado por quase todos os

4

Embora Brasil, participasse na capacitação em Floresta de Savana e de Formação de Recursos Humanos em
Mineração, ambas iniciadas em 1997 e concluídas em 2002.
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países da América-Latina, com o propósito de melhorar a frequência escolar das crianças,
mediante a assistência financeira mensal das suas famílias. A execução do projeto esteve a
cargo da Organização Não-Governamental, Missão Criança, que se responsabilizou na coleta
de fundos a nível empresarial no Brasil em parceria com a embaixada brasileira em Maputo,
que tinha a responsabilidade de administrar os fundos. Enquanto isso, o Ministério da
Educação de Moçambique se encarregaria do registro dos beneficiários elegíveis (LAVINAS,
2003).
Na fase piloto, o projeto foi implementado para famílias em três nos bairros dos
arredores da cidade de Maputo, que passaram a receber 5.000 Meticais (moeda
moçambicana), na altura, equivalente a US$ 20 mensais. Porém, durante a visita do Presidente
Lula a Moçambique, este projeto sofreu reajuste, aumentando tanto o período de vigência
quanto o número dos beneficiários para 400 famílias. Um dos requisitos para que a família se
beneficiasse do programa era a frequência mensal da criança em pelo menos 90% das aulas,
vivesse sob a responsabilidade de uma “mãe idosa”, ou seja, avós encarregadas de cuidar seus
netos, famílias sem renda mensal ou que tivessem a renda mensal abaixo de US$15
(MARTINS; SILVEIRA, 2005; MASSINGARELA; NHATE, 2006).
Em termos dos resultados, relatório publicado em 2005 evidencia múltiplos benefícios
do Programa Bolsa-Escola para Moçambique, não só vinculados à frequência escolar das
crianças, diminuindo a taxa das desistências escolares que era objetivo principal, mas também
trouxe melhorias das condições de vida das famílias atendidas pelo programa. Estima-se que
30% das mães beneficiárias do Programa passaram a saber ler, escrever a preencher sozinhas
as fichas de recebimento, como fruto da participação de cursos de alfabetização, algumas
mães se formaram em cursos de gestão de pequenos negócios, outras participaram a participar
do xitique (um empréstimo de dinheiro acordado entre membros de forma rotativa,
normalmente mensal para um determinado fim). Mais do que isso, o programa melhorou os
negócios, melhorou a quantidade e a qualidade de alimentos, a qualidade de saúde, vestuário e
condições de moradia (MASSINGARELA; NHATE, 2006).
Na perspectiva da cooperação académica, o governo brasileiro vem providenciando
bolsas de estudos aos estudantes moçambicanos para a prossecução dos seus estudos
superiores nos níveis de graduação ou de pós-graduação nas Instituições de Ensino Superior
(IES) brasileiras, com recurso aos acordos de cooperação educacional do Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), Programa de Estudantes-Convênio de Pós–
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Graduação (PEC-PG). A partir de 2000, no último governo FHC e no governo Lula, os PECG e PEC-PG ganharam maior adensamento com o aumento do número de vagas para
estudantes-convênio bem como com a assinatura de um novo acordo bilateral entre Brasil e
Moçambique e convênios entre IES brasileiros e IES moçambicanos.
O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), cuja origem se dá em
1965, e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós–Graduação, iniciado em 1981, são dois
programas mais antigos da cooperação educacional por meio do qual o governo brasileiro
oferece bolsas de estudo aos Países em Desenvolvimento com os quais tem relações de
cooperação, incluindo Moçambique. A iniciativa é coordenada pelo Ministério das Relações
Exteriores (MRE), Ministério da Educação e executada pelas IES, com a participação das
missões diplomáticas e consulares. Cada aluno admitido, da graduação é isenta custos
relativos a matrícula, enquanto que para os alunos da Pós-Graduação, para além da isenção da
taxa de matricula, tem um benefício mensal de RS$ 1.500,00 para o mestrado, num período de
dois anos, e RS$ 2.200,00 para o nível de doutorado, por quatro anos, valores iguais recebidos
por estudantes bolsistas brasileiros (MORAIS, 2018; DCE/MRE, 2020).
Dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil revelam que, de 2000 a 2019, o
governo brasileiro concedeu 712 bolsas de estudo aos estudantes moçambicanos no âmbito
PEC-G e PEC-PG. Deste número, 571, equivalente a 80% do total dos alunos, foram
selecionados para frequentarem os níveis de pós-graduação, para obtenção de graus de
Mestrado e/ou Doutorado, e o restante 20%, para o nível de graduação (bacharel), tal como
ilustra o gráfico 3.
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Figura 3: Número dos alunos moçambicanos selecionados por PEC-G e PEC-PG
Fonte: adaptação própria a partir dos dados de PEC-G; PEC-PG, 2021.

No gráfico, pode-se notar a dissonância entre o número dos alunos admitidos no PECG e PEC-PG. Entre 2000 e 2005, cresce o número de alunos moçambicanos que obtiveram
bolsas de estudos nos níveis graduação em relação à pós-graduação. A partir de 2006 a 2019,
apesar de algumas variações nos anos de 2009 a 2010, nota-se um aumento expressivo do
número de estudantes moçambicanos no âmbito de PEC-PG em comparação com os alunos
PEC-G. Este número pode subestimar o número de estudantes moçambicanos no Brasil, pois
parte dos alunos procuram IES brasileiras por conta própria e ou por outras formas de
financiamentos, gozam dos mesmos benefícios dos Estudantes-Convénios em termos de
isenção de matrículas, mas não entram nas estatísticas do MRE, como bolsistas. Mesmo
assim, comparado com outros países africanos de matrizes portuguesa (PALOP), a proporção
das bolsas ocupadas por Moçambique nas últimas duas décadas foi de 68%. Este fato tem sido
atribuído ao aumento do número de projetos de cooperação internacional brasileiro em
Moçambique, que leva aos estudantes moçambicanos o domínio dos procedimentos de
candidatura às bolsas, mas também ao crédito das instituições de ensino em Moçambique
(MORAIS, 2018).
Em adição aos programas expostos, a assistência educacional brasileira acadêmica em
Moçambique se beneficiou de programas bilaterais isolados, como é o caso do Programa de
Pós-Graduação CNPq/Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique (MCT-Mz) e do

146

Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior a Distância em Moçambique (UABMoçambique), executado com apoio da Capes. Os dois programas estão amparados ao
Acordo Geral de Cooperação entre a República de Moçambique, de 1981, e a República
Federativa do Brasil e do Memorando de Entendimento na área de educação de 2001. É no
quadro desses arranjos que resultou o programa CNPq/Ministério de Ciência e Tecnologia de
Moçambique (MCT-Mz), cujo acordo foi assinado em 2003 5 onde o governo brasileiro se
comprometia a dar bolsas de estudos aos estudantes moçambicanos em cursos de pósgraduação no Brasil, principalmente ao nível de mestrado em áreas relevantes e de interesse
do governo moçambicano. Este convénio foi coordenado pelo Ministério de Educação,
através de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em
parceria com ABC e o Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique, a quem cabia a
tarefa de receber as candidaturas. Em oito chamadas do Programa CNPq/MCT-Mz, entre
2008 e 2015, foram selecionados 337 estudantes moçambicanos, dos quais 282 mestrados e
55 doutorados conforme afigura a tabela seguir.

Figura 4: Número de bolsistas CNPq/MCT-MZ de 2008 a 2015
Fonte: adaptação própria a partir dos dados dos editais da CNPq 2008 a 2015

Um desataque especial do programa CNPq/MCT-Mz foi a participação da companhia
mineradora Vale S.A. no edital de 2011, que co-financiou as candidaturas dos estudantes

5

Texto detalhado do acordo em anexo 1
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moçambicanos em passagens e valor de integração no Brasil, cujos cursos estavam de acordo
com sua área de atuação, como é o caso de geociências e ciências ambientais (IPEA, 2018).
Com relação ao programa UAB-Moçambique, este projeto surge como resposta a um
dos dispositivos do Acordo de Cooperação Cultural celebrado entre Brasil e Moçambique em
1991 que tinha como objetivo a formação de professores moçambicanos nas IES por via da
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Uma ação expressa como reforço dos laços de
solidariedade e de cooperação, instituído através da portaria 22 de 26 de outubro de 2010 do
Ministério da Educação do Brasil, visava a formação de professores de escolas de nível básico
e médio e de agentes do serviço público no Ensino à Distância na Universidade Aberta do
Brasil (UAB), coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério de
Relações Exteriores, o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade de Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Em Moçambique, a Instituição
coordenadora foi o Ministério da Educação (ROSSI, 2015; MENEZES; CAMPOS;
CHERINDA, 2018).
As razões que estariam por detrás da execução deste programa de cooperação
internacional de conhecimentos fundou-se no diagnóstico realizado por consultores brasileiro
relativo a Moçambique que, na altura, o país apresentava altos índice de analfabetismo da
população, aliada a fracas qualificações acadêmicas do corpo docente em exercício nas
escolas primárias e secundárias moçambicanas, por conta de dificuldades de acesso ao ensino
superior e a programas de formação contínua dos professores em exercício. Situação análoga
pendia aos quadros da administração pública. Diante deste panorama, o Brasil apoiaria a
aquisição de infraestrutura de educação à distância, pagamento de bolsas de estudo para
professores e monitores e transferência gratuita de toda a tecnologia (MILANI;
CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016).
Apesar dos esforços empreendidos e da importância do ensino a distância, as
mudanças na política interna e externa de ambas as partes, sobretudo no período posterior ao
ano de 2015, fizeram com que este programa não ganhasse fôlego, agravando ainda mais a
dinâmica. Em termos dos resultados concretos, dos 5,5 mil professores e 1,5 mil funcionários
públicos que se pretendia formar, apenas 680 efetivamente finalizaram os cursos superiores
oferecidos, o que corresponde a 9,7% do planejado (CHICHAVA, 2017, KRAYCHETE,
2019).
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Enquanto isso, a ajuda “intelectual” externa chinesa a Moçambique resulta de dois
tipos de compromissos, um de âmbito bilateral assumido por meio do acordo geral assinado
em 1975, que estabelece as relações de cooperação entre os dois países que posteriormente
deu origem diversos acordos posteriores, e outro, adotado em Fóruns de Cooperação China e
África (FOCAC) e no Fórum de Macau. Em tais arranjos, Pequim expressa o seu apoio à
educação por meio de concessão de bolsas de estudo para o desenvolvimento de recursos
humanos em cursos de curta e longa duração; intercâmbio de estudantes e envio de
professores e jovens voluntários; parcerias entre instituições de ensino superior (IES); ensino
do mandarim e construção de infraestruturas educacionais (NJAL, 2012).
Na dimensão de formação de longa duração, dados sugerem que, entre 2003 e 2005,
apenas quatro estudantes moçambicanos haviam recebido bolsas de estudo do governo chinês
para prosseguir com os seus estudos superiores em suas universidades. Este cenário viria a
mudar a partir de 2006, com a realização do IV FOCAC, 2006 e a visita a Moçambique de Hu
Jintao em 2007. Começa então a se assistir um aumento da quantidade de bolsas de estudo
destinadas aos estudantes moçambicanos na China, passando de 12 em 2006 para 35 e
descendo para 23 no ano subsequente. Um leve sinal semelhante aconteceu em 2012, um ano
após a visita de Li Changchun, quando China incrementaria a quantidade de bolsas destinadas
a Moçambique passando de 20 para 32 bolsas tal como evidencia o gráfico a seguir.
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Figura 5: Número de bolsistas moçambicanos na China
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados do MINEC, 2018
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Tal como acontece com Brasil, os dados sobre estudantes na China também podem ser
irrisórios quando comparado aos apresentados nos grandes eventos pelas autoridades do
Pequim. Anualmente, estima-se que mais de 40 estudantes moçambicanos recebem bolsas de
estudo chinesas (HON et al., 2010; CHICHAVA, 2010; UEM, 2015).
Em certa forma similar ao programa brasileiro de cooperação educacional da CNPq
∕MCT-Mz, o qual recebeu patrocínio da Vale SA, as ações educativas da China em
Moçambique

são igualmente

apoiadas

pelas

empresas

chinesas, no contexto de

responsabilidade social empresarial. Um exemplo, é a criação, em 2010, pelo o Grupo China
Kingho, empresa que opera no setor carbonífero em Moatize, de um fundo educacional para
financiar 100 bolsas de estudo em cursos de engenharia de mineração e língua chinesa, que
serviriam tradutores e intérpretes na empresa patrocinadora. Não obstante essas semelhanças,
os bolsistas moçambicanos na China recebem a acomodação gratuita, passagem de ida e
regresso, seguro médico, 1.500 Renminbi (RMB), equivalente a pouco mais de US$ 2.356,
destinado à sua integração e exames médicos, e um valor monetário mensal que varia de
RMB 1.400 (US$ 222) para graduação e RMB 1.700 para o doutorado (NJAL, 2012;
MACAHUB, 2019).
No âmbito de cursos de curta duração, todos os anos cerca de 100 profissionais
moçambicanos têm-se beneficiado de alguma formação conduzida pelas autoridades chinesas
em diversas áreas. Aliás, pelo fato de Moçambique ser membro de dois fóruns, ambos
coordenados pela China, faz do país um dos maiores beneficiários das promessas que versam
sobre a melhoria da capacidade de trabalho do pessoal africano. Por exemplo, no segundo
FOCAC, China prometeu treinar 15.000 africanos no período entre 2007 e 2009. Dessa
promessa, estima-se que 438 moçambicanos tenham recebido treinamento (CHICHAVA,
2010; NJAL, 2012).
A par da concessão de bolsas de estudo, China adotou uma série de esquemas de
colaboração interuniversitárias das quais, “20 plus 20” e a instalação do Instituto Confucius.
A cooperação “20+20, também conhecida como aprendizado bidirecional, é um dos esquemas
recentes e mais dominantes dentro da agenda de CID da China em Moçambique, tendo sido
adotado em 2009, durante o IV FOCAC (TEFERRA, 2014). Consiste no intercâmbio entre
vinte universidades ou faculdades chinesas com as congêneres vinte universidades ou
faculdades africanas, sendo em Moçambique se transfigurado num modelo geométrico não
linear de 4x2, isto é, quatro universidades chinesas (Guangdong, Hubei, Sichuan e Zhejiang)
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passaram cooperar com duas universidades moçambicanas, Universidade Eduardo Mondlane
e a Universidade São Tomás de Moçambique. Com base nessa estratégia, professores da
Universidade de Foshan da província chinesa de Guangdong conduziram em 2011 um curso
de formação em Tecnologia Agrícola Moderna em Maputo. Ainda no âmbito desse modelo,
foram assinados acordos bilaterais de cooperação entre o Instituto Confucius, a Universidade
Normal Zhejiang, ambos da China, e a UEM, que resultou na instalação do Instituto
Confucius em 2012, com objetivo de promover a cultura e língua chinesas, através de ofertas
de cursos de curta duração e de intercâmbio acadêmico. Na mesma ocasião, a Universidade
Foshan firmaria em 2011 um acordo de cooperação com Universidade São Tomás de
Moçambique. Este 20+20 é financiado pelo Ministério da Educação da China (FOCAC, 2009;
UEM, 2015).
Na verdade, o modelo cooperativo “20+20” veio a reforçar as dinâmicas colaborativas
já existentes na área de ensino superior, como é o caso do acordo de 2004, celebrado entre a
Universidade de Foshan e a UEM, cuja execução permitiu que, em 2008, uma delegação da
UEM se deslocasse à China para a troca de experiência sobre reformas universitárias; a
Universidade de Geociências da China de Wuhan e a UEM assinariam em 2006 um acordo
que previa a cooperação em pesquisa científica e intercâmbios. Ainda no mesmo ano, a
Universidade Agrícola de Sichuan e a UEM assinaram um acordo para o estabelecimento de
uma faculdade agrária da UEM em Vínculos, província de Inhambane, inaugurada em 2008.
Este acordo também incluía apoio às faculdades de Agronomia, Ciências Veterinárias e
Engenharia da UEM (UEM) (NJAL, 2012; UEM, 2015). Apesar dessas modalidades, o
movimento de estudantes é unidirecional, de Moçambique para China, sendo que as
universidades moçambicanas não acolhem nenhum estudante da China, sob qualquer forma
de acordo oficial. Ademais, os voluntários chineses que atualmente lecionam no Instituto
Confúcio já tinham ido a Macau para aprender português.
A par da parceria 20+20, China adotou a estratégia de difusão da cultura e língua
chinesa em Moçambique através do Instituto Confucius, que atua como agente dinamizador.
Embora a aprendizagem do mandarim em Moçambique tenha iniciado de forma tímida em
2005 nas escolas secundárias, sob a decisão do governo esta ganha proeminência em 2012
com o estabelecimento do Instituto Confucius na UEM. Foi no quadro desta parceria que, em
2014, a UEM receberia quatro docentes voluntários vindos da China para lecionar aulas de
mandarim, juntando-se aos outros 12 que já se encontravam a lecionar no Instituto. Em
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contraste com outras iniciativas educacionais desencadeadas pela China, os Institutos
Confucius são financiados pelo governo chinês na expectativa de que a universidade anfitriã
conceda apoio de hospedagem e as despesas das delegações chinesas (UEM, 2015).
A construção de infraestruturas educacionais (escolas primárias e secundárias) como
parte da agenda de cooperação chinesa no apoio educacional é fornecida no contexto da
FOCAC, Fórum de Macau, cooperação bilateral e de responsabilidade social corporativa das
empresas chinesas em Moçambique. Desde 2006 registra-se em Moçambique o aumento do
número de escolas construídas pelos chineses. Neste contexto, foram construídas escolas
secundárias (nas províncias de Niassa e Gaza), escola primária no Niassa e escolas técnicas
(na província de Nampula e Cidade de Maputo), cujo custo foi de US$ 700 mil cada (NJAL,
2012; BRAUTIGAM, 2008).
4.4.1. Importância da educação na agenda da CID
As razões por detrás do apoio externo educacional oferecido por Brasil e pela China a
Moçambique são várias e aparentemente semelhantes. A primeira razão estaria aliada ao
desenvolvimento do capital humano moçambicano. Um exemplo é o argumento do presidente
Lula que, para o Brasil, a cooperação com Moçambique estaria relacionada ao pagamento da
dívida histórica com a formação do povo brasileiro. Essa mensagem foi retribuída pelo seu
homologo Armando Guebuza, que afirmava que havia grande interesse de cooperar com o
Brasil na formação dos profissionais da educação e dos funcionários públicos para melhorar a
qualidade do ensino e do serviço público (MENEZES; CAMPOS; CHERINDA, 2018).
No mesmo pendor, as autoridades chinesas entendem que é somente com pessoal
qualificado nos países em desenvolvimento, incluindo Moçambique, que a China e seus
nacionais podem se beneficiar de um ambiente mais flexível e eficiente, prático, menos
corrupto, segurança e melhoria de ambiente de negócios (NJAL, 2012). Além do mais, a
construção das escolas primárias e secundárias por parte do governo chinês, ou por suas
empresas, oferecidas ao governo de Moçambique em forma de doação, representa uma
enorme contribuição para Moçambique, uma vez que ajudam não só na melhoria da qualidade
de ensino, mas também reduzem longas distâncias e horas percorridas pelas crianças para
chegar à escola (NJAL, 2012).
A segunda razão, a cooperação em educação constitui um meio para o alcance dos
interesses materiais e de projeção de identidade, expresso pelas autoridades chinesas como
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uma porta aberta para os moçambicanos conhecerem com mais pormenores os contornos da
cultura chinesa. Sob essa percepção, a educação se torna um instrumento para alcançar o soft
power de modo a apoderar–se dos “corações e mentes” oferecendo bolsas de estudo diretas ou
por meio de ensino de língua e cultura. No caso do Brasil, a cooperação constitui um
instrumento da sua política externa, no sentido de que contribuem para alcançar diversos
interesses nacionais, entre os quais a difusão do modelo brasileiro de desenvolvimento, o
estreitamento dos laços com outros países e a construção de uma imagem de potência
emergente comprometida com a tarefa do desenvolvimento internacional (PINO, 2013).
Uma vez que o propósito de cooperar em educação é promover maiores padrões de
educação de cidadãos oriundos de outras regiões em desenvolvimento, promover diálogo no
domínio da educação entre jovens brasileiros e estrangeiros e divulgar a cultura e a língua
brasileira, os estudantes bolsistas moçambicanos podem ser considerados mediadores,
justamente porque experimentam outras formas de interação social e de saberes, levando-os
consigo e transferindo-os de alguma maneira a seus novos cargos e posições no mercado de
trabalho (MILANI; CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016; MORAES, 2018).
Na linha argumentativa exposta, há que corroborar a tese de que a cultura e a educação
são importantes fontes de soft power tanto para o Brasil como da China reforçarem os laços
políticos e econômicos com Moçambique, o que ajuda na promoção da paz regional e o
desenvolvimento sustentável. Ademais, a formação dos profissionais da educação e dos
funcionários públicos guarda para Moçambique um sentido particular, baseado na premissa
segundo a qual estes ajudariam na melhoria de qualidade do ensino e do serviço público. Tal
vontade também era expressa do lado oposto por parte do governo brasileiro, através do então
presidente Lula da Silva que apontava a educação como instrumento de unificação e
transformação (MILANI; CONCEIÇÃO; M’BUNDE, 2016).
Conclusão
Uma análise comparativa da atuação do Brasil e da China com Moçambique nas áreas
de agricultura, infraestruturas, saúde e educação, mostrou um espectro mutuamente
semelhante e divergente nos seus projetos de cooperação. Entre as ações que expressam
semelhança do Brasil e China, está o fato de ambos procurarem no setor de agricultura
moçambicano projetos de assistência baseados em transferência de tecnologia e capacitação
quais sejam, ProAlimentos do lado do Brasil e, do lado da China, o Centro de Demonstração
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Tecnológica do Umbeluzi, desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisa Agrária de
Umbeluzi, no distrito de Boane, província de Maputo e distantes 500 metros um do outro. A
proximidade dos projetos sugere mecanismos de colaboração dos dois emergentes em
benefício de Moçambique. As duas potências se semelham igualmente ao misturar a
cooperação com investimentos tal como ficou evidente no ProSAVANA-JBM, projeto
trilateral do Brasil, Japão e Moçambique, localizado no norte de Moçambique e no projeto
bilateral de cooperação entre China e Moçambique, Wanbao, localizado na Baixa do Rio
Limpopo, Xai-Xai, província de Gaza, no sul do país.
As semelhanças são igualmente observáveis nos projetos brasileiros e chineses em
infraestruturas, tais como a construção do aeroporto de Nacala em Nampula por parte do
Brasil e a reabilitação do aeroporto internacional de Mavalane em Maputo. Na esfera de saúde
a convergência se notabilizou na capacitação do pessoal da saúde e na construção de
infraestruturas sanitárias. Do lado brasileiro, houve a edificação da fábrica de antirretrovirais
na cidade de Matola, o centro de saúde no campo de reassentamento de Cateme, ambos com a
participação da Vale SA., e, do lado do governo chinês, a construção do novo bloco pediátrico
no Hospital Central da Beira e do prédio para acomodar os médicos chineses em Maputo
(MINEC, 2018). No setor de educação os dois países têm procurado dar seu apoio a
Moçambique promovendo capacitação e concedendo bolsas de estudo. Tanto o Brasil como a
China concebem a sua assistência a Moçambique para promover a sua própria imagem no
sistema internacional e obter vantagens políticas e econômicas.
Todavia, as duas potências emergentes apresentam-se divergentes nos seus esquemas
de cooperação bilateral e trilateral para o Brasil e bilateral para China. Ademais, distintamente
do Brasil, a China usa a construção das infraestruturas em Moçambique um mecanismo de
acesso a matérias-primas, o acesso de mercado para os seus produtos e exportação da mão-deobra.
Refira-se que com a saída de Lula e ascensão de Dilma Rousseff à presidência, a
cooperação com Moçambique não operou mudanças significativas nos primeiros três anos da
sua governação. Não obstante o afrouxamento que vem-se observando nos últimos anos,
agudizado pelas crises econômica e política no Brasil e com a crise, em Moçambique, da
descoberta das chamadas dívidas ocultas contraídas entre 2012-2014, isso não significou uma
ruptura nas relações com Moçambique. Embora a visita do ex- Ministro brasileiro das
Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, a Moçambique em maio de 2017 e o envio das
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forças armadas brasileiras para auxiliar as vítimas do ciclone tropical Idai e Kenneth em 2019
revelem que as relações entre as partes continuam, estas são de baixa intensidade. A
paralização de alguns investimentos e projetos de cooperação brasileira em Moçambique
prova que as relações entre os dois países caminham para direção incerta (CHICHAVA, 2017,
KRAYCHETE, 2019). Enquanto isso, China mante-se firme nos seus compromissos com
Moçambique.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou demonstrar a dinâmica da cooperação internacional para o
desenvolvimento do Brasil e da China na África nas duas primeiras décadas do século XXI,
com ênfase em Moçambique. Para o alcance desse propósito, buscou-se analisar o contexto
internacional que emergiu na virada para o novo século de modo a se aferir como é que este
ambiente criou condições favoráveis para a ascensão e inserção internacional do Brasil, da
China e de Moçambique e que impulsionou a cooperação. No diálogo com a literatura, ficou
comprovado na presente pesquisa que este período foi de grandes mudanças no sistema
internacional e de maior predisposição do Brasil e da China nas relações com África,
sobretudo, com Moçambique. A pesquisa confirmou ainda que a dinâmica da cooperação das
duas potências emergentes no século XXI se deve, por um lado, ao fim das hostilidades LesteOeste, a redução da hegemonia do Ocidente na África e devido aos ataques 11 de setembro de
2001, que securitizou a ajuda externa Norte-Sul. Por outro, a estabilidade macroeconômica, o
aumento de preços de commodities no mercado internacional e a melhoria dos programas de
ajuda do Brasil e da China, tornaram esses países grandes players no cenário moçambicano do
século XXI. A escolha de Moçambique por Brasil e China não foi ao acaso. Como pontuado
na introdução, o país entrou no novo século com altas taxas de crescimento, potencialidades
de recursos naturais e um ambiente político relativamente estável, resultante do fim do
conflito interno e do regime de apartheid na região, mas com altos índices de pobreza, dívidas
e dependente da ajuda externa (SARAIVA, 2012).
Para averiguar o argumento que aponta a cooperação do Brasil e da China com África
como não sendo nova, a análise realizada em perspectiva histórica corrobora este argumento.
Vários estudos, dados esparsos obtidos em diferentes plataformas e documentos oficiais
robustecem o argumento apontando que os laços Brasil com África e da China com África
remontam desde décadas de 1950 a 1960, passando por momentos de baixa intensidade nos
anos de 1980 e 90, e ganhando adensamento no início do século, com a liderança brasileira a
evocar a cooperação com África como senso de dívida moral e a China a considerar o
continente africano como um parceiro de longa data, dado seu apoio aos países africanos nas
suas lutas de libertação contra as potências coloniais. No novo cenário de cooperação, tanto o
Brasil como a China, embasaram a ajuda nos princípios de solidariedade, respeito pela
soberania e não condicionalidade, reforçados pela narrativa de cooperação horizontal, ou seja,
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cooperação como uma parceria com benefícios mútuos, e operados num padrão totalmente
distinto do período da Guerra Fria (CABRAL; WEINSTOCK, 2010).
Assiste-se nesse período o reforço das relações políticas e diplomáticas do Brasil e da
China com África no sentido Estado-Estado, expresso no aumento do número de embaixadas
brasileira e chinesas no continente africano e aumento de intercâmbio de visitas oficiais. No
nível multilateral, foram adotados novos tipos de arranjos políticos como os fóruns
permanentes internacionais de coordenação de suas agendas, com repercussões possivelmente
amplas no cenário internacional. São exemplos, o Fórum Brasil-África sobre Política,
Cooperação e Comércio, instituído em 2003, a Cúpula semestral África-América do Sul, em
2006, o Fórum de Cooperação China-África, criado em 2000 e o Fórum de Macau,
estabelecido em 2003. Na esfera econômica, as evidências da pesquisa mostraram o aumento
expressivo de volume de comércio bidirecional, de IDE do Brasil e da China para África, o
perdão da dívida, concessão de novos empréstimos e de fluxos projetos de cooperação do
Brasil e da China para África.
Moçambique, país que foi severamente afetado por crises políticas e econômicas nos
anos imediatos à independência, passou no novo século a constituir um dos maiores parceiros
de cooperação do Brasil e da China na África. Ao nível político, o país recebeu três visitas
oficiais do ex-presidente Lula, em 2003, 2008 e 2010 e uma da presidente Dilma Rousseff,
em 2011. Além disso, os dois países firmaram vários acordos de cooperação, cujos resultados
se traduziram no expressivo aumento do número de projetos de cooperação para o
desenvolvimento em Moçambique nos setores de agricultura, infraestruturas, saúde e
educação. No quesito de cooperação em saúde, Moçambique foi o único país na África que
recebeu do governo brasileiro a indústria farmacêutica para a produção de antirretrovirais, um
dos quatro países beneficiários do Banco de Leite Humano (África do Sul, Angola, Cabo
Verde e Moçambique) e um dos países onde a EMBRAPA e FRIOCRUZ instalaram os seus
escritórios.
No setor de infraestruturas, o Brasil construiu o aeroporto de Nacala, um dos maiores
aeroportos de Moçambique, reabilitou e construiu a ferrovia Moatize-Nacala passando por
Malaui e reabilitou o porto de Nacala e o terminal da Beira. No setor de educação,
Moçambique foi um dos países da África que mais bolsas de estudo recebeu do governo
brasileiro nas últimas duas décadas. Além dos programas canônicos, como é o caso da PEC-G
e PEC-PG iniciados na África nas décadas de 1960, o país se beneficiou de bolsas de estudos
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direcionados no âmbito dos acordos de cooperação bilateral, assinados entre o Ministério de
Ciência e Tecnologia de Moçambique e o CNPq, e o Programa de Apoio à Expansão da
Educação Superior a Distância em Moçambique, sob financiamento da CAPES.
Na cooperação com a China, Moçambique foi um dos países africanos que o
presidente chinês Hu Jintao visitou em 2007. Ademais, os dois países são partes de vários
acordos de cooperação nas áreas de agricultura, saúde, infraestruturas e educação, cujos
resultados mais expressivos foram: a instalação do Centro de Demonstração Tecnológica
Agrícola do Umbelùzi, projeto Wanbao em Xai-Xai, recebimento de missões médicas bienais,
formação dos moçambicanos em áreas de agricultura e saúde, recebimento de bolsas de
estudo de curta e longa duração, execução de várias infraestruturas, como é o caso da
manutenção e modernização do aeroporto internacional de Mavalane –Maputo, a construção
do aeroporto Filipe Jacinto Nyusi em Gaza e a ponte Maputo- Ka-Tembe (ZHOU; HE, 2014).
Apesar desse dinamismo, ao analisar o envolvimento do Brasil e da China em
Moçambique nos setores de saúde, educação, agricultura e infraestruturas, as evidências
confirmaram o argumento do trabalho, segundo o qual os dois emergentes dispõem entre si
pontos de convergência e de divergências. Entre os pontos de convergências cita-se: o uso das
narrativas de solidariedade, horizontalidade e ganhos para ambos os lados como mecanismo
de legitimação das suas ações em Moçambique e no plano internacional; os dois desenvolvem
a cooperação que tem em vista o treinamento e fortalecimento das instituições públicas
moçambicanas, o que coaduna com os princípios de cooperação Sul-Sul, por eles defendidos;
ambos adotam um modelo misto cujas atividades se confundem entre a cooperação para o
desenvolvimento e investimentos para fins.
A ausência de clareza nos limites entre a cooperação e negócios faz com que projetos
como ProSAVANA-JMB, programa trilateral de Cooperação para o desenvolvimento agrícola
das Savanas Tropicais de Moçambique, e Wanbao, projeto privado chinês, faz com que tanto
o Brasil como China entrem contradição com a lógica das narrativas de solidariedade e, por
conseguinte, sejam alvos de críticas, como a de usurpação de terra aos camponeses. O último
ponto de semelhança está no fato das duas potências emergentes vincularem os seus projetos
de cooperação aos seus próprios interesses de IDE, atividades comerciais, tais como a
exportação do material, da mão de obra, e soft power. Isto é refletindo aos seus objetivos
políticos e econômicos em Moçambique
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Em contraponto, Brasil e China diferem entre si na condução dos seus projetos de
cooperação. Dada à escassez de recursos financeiros, o Brasil utiliza a forma bilateral e
trilateral na execução dos seus projetos. Ao passo que China adota exclusivamente o
mecanismo bilateral. Há igualmente diferença relativa à importância da agricultura para o
Brasil e para China. Uma vez que, dada a autossuficiência alimentar interna do Brasil, a
cooperação com Moçambique no setor está vinculada aos agronegócios. Enquanto isso, a
China procura cooperar em agricultura, tanto para abastecer o mercado chinês como para
alimentar chineses na diáspora.
Por fim, para dar continuidade à agenda de pesquisa, sugere-se a análise da
cooperação do envolvimento do Brasil da China com Moçambique em perspectiva comparada
nos demais setores, ou destes países com outras potencias de economias emergentes de modo
a se aferir aonde começa a solidariedade e onde termina os investimentos dentro da
cooperação para o desenvolvimento.
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