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Angola: nao
é parecer,
tem de ser

az exatamente dois anos

que o título deste espaço
foi "Angola procura cre-
dibilidade". Na altura pro-

punha a adesão à Iniciativa de

Transparência das Indústrias
Extrativas (EITI). Agora, esta
crónica incidirá sobre a necessi-
dade de transparência apontan-
do três situações. Na sua ausên-

cia, a descredibilização é interna
e externa. Ela é incontornável

para todos se sentirem inclusi-
vos na responsabilidade do seu
futuro. Em primeiro lugar, e
de novo, a adesão à EITI ou ao
Global Fórum on Transparency
and Exchange of Information
for Tax Purposes, esta última
contando com o apoio da União
Africana. Ambas pugnam pela
transparência de informação e

prestação de contas aos seus ci-
dadãos e ao mundo, no primeiro
caso no que respeita às ativida-
des ligadas à indústria extrativa
e no segundo ao sistema fiscal.
Não basta dizer que se estão a fa-

zer esforços. Em segundo lugar,
abandonar definitivamente a he-

rança da martelada insuportável
da propaganda quanto às metas
económicas e sociais irrealistas
e inalcançáveis. O marketing do
'vai-se fazer' é insuportável seja
na agricultura, na indústria, na
habitação, etc, a despeito de in-
terna ou externamente estudos

A transparência é um
bem escasso mas seria

mobilizador em Angola
e relatórios credíveis apontarem
todos na mesma direção... para
baixo. Passando ao lado do ridí-
culo sobre a taxa de crescimento
do PIB, atente-se no objetivo da
redução da pobreza. De acordo
com o Plano de Desenvolvimen-
to Nacional (PND) de 2018-2022

que subjaz ao programa do Go-

verno, estava definido que a taxa
de pobreza iria diminuir de 41%

para 25%. De lá para cá, o ter-
ramoto económico que abala o

mundo e Angola mudou tudo ao
avesso. Ora há dias o ministro da
Economia e Planeamento reite-
rou esse objetivo. A este propó-
sito veja-se o artigo lapidar de
Alves da Rocha no "Expansão"
desta semana "A pobreza vai
disparar até 2024". Transpa-
rência e honestidade, precisa-
-se. Finalmente, a estrutura de

governação. Parecendo que é

apenas um problema interno ao
MPLA o facto de o governador
provincial nomeado virar pri-
meiro secretário provincial da-

quele partido, a sua consequên-
cia é muito mais ampla. Trata-se
de um resquício que vem desde
a independência e faz lembrar
as saudades do partido Estado!
A promiscuidade dos dois níveis
é óbvia, mais a mais num país
onde a sociedade civil tem fortes

limitações na sua ação. Acabe-se
de vez. O efeito desmoralizador
e de descrença são o corolário.
Se à mulher de César não basta
ser honesta, tem de parecê-10,
neste caso é mais do tipo 'não
basta parecer, tem de sê-lo'.
Transparência, precisa-se.


