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AS RAZÕES DA PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL NA TENTATIVA 
DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO ANGOLANO (1987-1990) 

Ricardo Borges de Castro ' 

Resumo: Portugal e a tentativa inicial de resolução do conflito angolano. 

Abshact: Portugal and the initial attempts to solve the Angolan conflict. 

Palavras-chave: Portugal; Angola; Mediação. 
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1. Introdução 

Este estudo versa sobre as razões da participação de Portugal na tenta
tiva de resolução do conflito angolano, 1987-1990. O objectivo é compreender 
as razões que permitiram a Portugal estar presente no processo de reconcilia
ção nacional angolano entre 1990 e 1991. Não se vai, portanto, analisar o pro
cesso de "mediação", mas sim aquele que conduziu ao convite feito pelo MPLA 
e pela UNITA, para que Portugal desempenhasse uma missão de Bons Ofícios. 
Assim, entendemos dividir o trabalho em dois capítulos: 

No primeiro faz-se, de forma sucinta, uma análise das relações entre 
Portugal e as partes em conflito. Iniciamos a abordagem com o relaciona
mento entre o governo português e o Estado angolano passando depois 
para a análise do início dos contactos com o movimento do "Galo Negro" . 

• Doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Oxford. 
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Pretende-se, desta forma, expor a política assumida pelo nosso país de 
modo a posicionar-se como um dos possíveis facilitadores da resolução 
política do conflito em Angola. 

No segundo capítulo aborda-se o processo que motivou as partes a convi
darem Portugal para ser "mediador". Procura-se encontrar as razões que 
levaram as duas partes a querer negociar e a querer pôr termo ao conflito. 
Estas, julgamos, devem encontrar-se a três níveis: no Sistema Internacional, no 
sistema regional da África austral e no teatro de conflito interno. Tenta-se 
depois compreender o que terá motivado a escolha de Portugal como "media
dor," até porque outras hipóteses se abriam no horizonte. 

2. A Política Externa Portuguesa para Angola, 1987-1990. 

2.1. Portugal e o Governo de Angola. 

A política externa portuguesa para Angola de 1987 a 1990 caracterizou
-se por dois acontecimentos fundamentais: o relançamento das relações com o 
governo de Angola e o reconhecimento da União Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA). 

No programa do XI Governo Constitucional, liderado pelo Professor 
Cavaco Silva, é definido que o "reforço dos laços políticos, económicos e cultu
rais,( ... ) com os Países de língua oficial portuguesa, tendo em atenção as espe
ciais responsabilidades históricas de Portugal relativamente ( ... ), à África aus
tral"l, era uma prioridade da nossa política externa2. 

A posição portuguesa sobre Angola, expressa pelo Primeiro-Ministro por
tuguês no jantar oficial oferecido a José Eduardo dos Santos, quando da sua 
visita a Portugal em 19873, determinava que governo Português respeitava "as 
Instituições políticas vigentes[e mantinha] diálogo exclusivo com o Governo."4 
A política definida orientava-se exclusivamente para o relacionamento com o 
governo de Angola, com o objectivo de solidificar a ligação institucional entre 
os dois Estados. 

Portugal manifestava também outra preocupação: a resolução do conflito 
interno. Cavaco Silva asseverava que era "decisivo para Angola ( ... ) o estabele
cimento da paz"5. O discurso continuava com a afirmação de que o nosso país 

1 Assembleia da República, «Programa do XI Governo Constitucionaj", p. 13. 
2 id., ibid. 
3 Cfr. Moisés Venâncio, «Angola and Southern Africa : The Dynamics of Change», The 

DYl1amics of Chal1ge in Southem Africa, p. 181. 

70 

4 Aníbal Cavaco Silva, Construir a Modernidade», p. 144. 
5 Aníbal Cavaco Silva, ibid, p. 147. 
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se encontrava disponível para procurar uma solução que conduzisse ao fim da 
luta armada6. 

O Programa do Governo e as palavras do Primeiro-Ministro demonstra
vam o interesse numa orientação mais consistente da nossa política externa 
para uma área tradicional do nosso envolvimento externo: o espaço de língua 
portuguesa. A África seria, a seguir à Europa, a zona preferencial da nossa 
afirmação externa. 

A aproximação de Portugal a Angola seria útil, para o governo de Luanda, 
por diversas razões. O nosso país poderia ser o interlocutor preferencial de 
José Eduardo dos Santos com Washington7 e poderia estabelecer, de uma forma 
mais eficaz, "pontes" entre Angola e as Comunidades Europeias.8 

Por sua vez, Portugal desejava, com a nova aproximação à ex-colónia, 
recuperar a sua posição num espaço tradicional de "intervenção". Era necessá
rio assumir uma nova atitude face a Angola, transformando as afinidades 
histórico-culturais em vantagens para ambos. 

Era, a curto prazo, para Angola e, a médio prazo, para Portugal um impor
tante jogo de soma positiva. O objectivo da política portuguesa era ganhar a 
confiança do governo de Angola. Tal seria vantajoso para ambos os países 
tornando-se, o factor confiança, fundamental para Portugal. 

A nossa política tinha obrigatoriamente que afastar, momentaneamente, 
qualquer relacionamento com O movimento que se opunha ao governo em 
Angola: a UNITA. A ausência de ligação institucional entre este movimento e 
Portugal contribuía para a aproximação ao governo angolano. Em 1988, a 
recusa de atribuição de um visto de entrada no nosso país a Jonas Savimbi 
foi mais um passo para que as relações entre os dois Estados se estreitasse.9 

A política portuguesa era clara: o relacionamento a estabelecer era exclusiva
mente entre governos. 

A firmeza neste pressuposto manteve-se até 1990,10 data em que Portugal 
passa a estabelecer relações formais com a UNITA.ll O que poderia Portugal 
ganhar ao dar este passo? A única explicação é que, sem se oferecer para mediar 
o conflito,12 o nosso país tornava-se elegível para o fazer. Só com a abertura de 
relações com a UNITA é que se poderia equacionar uma hipotética mediação 
portuguesa do conflito.13 Como foi então possível a aproximação entre o Movi
mento de Savimbi e Portugal? 

6 id., ibid. 
7 Cfr. Moisés Venâncio, op.cit, p. 182. 
8 Cfr. Aníbal Cava.co Silva, op.cit, p. 148. 
9 Cfr. Moisés Venâncio, op.cil, p. 182. 
10 idem, p. 184. 
JJ CEr. «Crónica de uma Mediação», Política Internacional, voU, nQ 4, Verão 1991, p . 10. 
12 idem, p. 9. 
13 idem, p. 10. 
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2.2. Portugal e a UNITA 

o Movimento do "Galo Negro" tinha, desde 1988, delineado uma estraté
gia de afirmação junto das autoridades portuguesas. Esta tinha um objectivo 
principal: "ganhar o estatuto político-militar de beligerância e igualdade de 
tratamento com O MPLA, em termos não só dos média e opinião, como do Estado 
português."14 A UNITA pretendia também, levar o governo de Lisboa a ter 
uma "maior participação na «paz e reconciliação nacional» em Angola."15 

Determinados os objectivos, Savimbi pretendia concretizá-los através de 
uma visita à capital portuguesa. Esta questão é colocada em 1989.16 A desloca
ção a Lisboa tinha como objectivo principal o encontro do líder da UNITA com 
representantes de várias forças políticas, com empresários, com o Presidente 
da República, com membros do governo, com dirigentes do Partido Social
-Democrata, no Parlamento e, principalmente, com o Primeiro-Ministro, ainda 
que na sua qualidade de chefe do PSDP 

A visita foi adiada diversas vezes, quer por razões de política interna 
portuguesa, quer pela situação em Angola, ficando, definitivamente, marcada 
para 27 de Janeiro de 1990.18 

Pelo lado português, verificado o interesse em ter um papel relevante na 
tentativa de resolução do conflito angolano, havia a necessidade de definir a 
sua posição em relação à UNITA, uma vez que até ali o nosso governo não 
tinha tido contactos oficiais com o movimento.19 Como notou William Zartman, 
face ao caso angolano, era necessário reconhecer: ''A legitimidade e a existência 
de uma rebelião como parte do problema antes de a poder reconhecer como 
parte de uma solução."2o 

Para este objectivo muito contribuiu a tentativa, desenvolvida por Mobutu 
do Zaire, para solucionar o conflito angolano em 1989.21 0 ensaio de Gbadolite 
contribuiu para os propósitos portugueses na medida em que, mesmo que a 
paz não tivesse sido alcançada, houve um momento significativo: "o próprio 
Chefe de Estado angolano aperta a mão a Jonas Savimbi e «faz a paz»."22 

14 X, "Portugal e as Conversações entre o MPLA e a UNITA», Política Internacional, 
voI. 1, nº 3, Inverno 1991, p. 150. 

15 id., ibid. 
16 idem, p. 152. 
17 idem, p. 153. 
18 idem, pp. 152-154. 
19 Ch. "Crónica de uma Mediação» , op.cit., p. 9. 
20 apud, Kimberly A. Hamílton, Lusophone Africa, Portugal and the United States, Possibilities 

for more Effective Cooperation, p. 15. 
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21 Cfr. "Crónica de uma Mediação», op.cit., p. 9. 
22 idem, p. 10. 
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o encontro entre os dois homens permitia a Portugal mudar a sua política 
de afastamento face à UNITA.23 Isto é, se o governo de Angola e a UNITA man
tinham relações entre si, por que razão é que Portugal estaria impedido de o 
fazer? A partir de Gbadolite não havia qualquer impedimento. 

Abria-se, desta forma, o caminho para que Portugal estabelecesse rela
ções com o movimento que se opunha ao governo de José Eduardo dos Santos 
permitindo-nos reconhece-lo como beligerante. Se o governo de Angola já o 
tinha abertamente feito não teria legitimidade para criticar Portugal. 

Numa entrevista concedida à revista Sábado, no dia 22 de Janeiro de 1990, 
o então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, execu
tante da política externa portuguesa para África, faz a seguinte afirmação: 
"Nós não somos advogados do governo de Luanda, somos neutros em relação 
ao conflito interno; não somos nem pró-MPLA, nem pró-UNITA, não somos 
nem anti-MPLA, nem anti-UNITA."24 A afirmação de neutralidade, feita pelo 
governante teve como efeito o reconhecimento da qualidade de beligerância da 
UNITA. Esta passou a ser vista como parte do problema que Portugal preten
dia ajudar a resolver. 

Este reconhecimento viria a ser completado com a visita de Jonas Savim
bi a Portugal, iniciada a 27 de Janeiro de 1990. Nesta visita, que dura até ao dia 
30 do mesmo mês, dá-se o primeiro passo para o relacionamento entre Portu
gal e a UNITA. Savimbi foi recebido pelo "Presidente da República, pelo Pri
meiro-Ministro [enquanto presidente do PSD], pelas direcções dos partidos 
políticos (excluindo o PCP), pelas principais confederações empresariais e cen
trais sindicais e pelo cardeal patriarca de Lisboa"2s. Outro acontecimento rele
vante foi a ligação feita entre Savimbi e o chefe do governo português, através 
do assessor diplomático deste enquanto Primeiro-Ministro.26 Com a conju
gação de todos estes acontecimentos iniciavam-se, a nível oficial, as relações 
entre Portugal e a UNITA. 

Ao tornar-se equidistante, Portugal, não favorecia nem o governo de 
Angola nem a UNITA. A abertura de relações com o movimento do "Galo 
Negro" permitia-nos contribuir para a resolução do conflito. 

A Portugal só faltava o convite das partes para que se concretizasse o 
objectivo da "mediação". 

23 id., ibid. 
24 Revista Sábado, 3 de Fevereiro 1990, p. 3. 
25 X, op.cit., p. 155. 
26 CfI'. Nuno Rogeiro, «Angola, a História Secreta de Bicesse», Jornal O Independente, 

nº 446, secção VIDA, 29 de Novembro 1996, p. 21. 
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3. O MPLA, a UNITA e o convite a Portugal 

3.1. A Desinternacionalização do Conflito Angolano 

A guerra civil angolana tinha-se internacionalizado desde a indepen
dência de Angola, em 1975. Os apoios externos às partes eram canalizados 
tanto por Estados da região - a África do Sul e o Zaire - como por Estados 
extra regionais - Cuba, a União Soviética e os Estados Unidos da América. 
Estes ú ltimos utilizavam o Zaire como intermediário. 

A guerra travada na antiga colónia portuguesa, para além de ser reflexo 
das disputas internas entre os diferentes movimentos, era um espelho da riva
lidade ideológica entre as duas super-potências. O factor de internacionaliza
ção alimentava a guerra e dai a necessidade de reduzir a presença e os apoios 
externos. 

A redução foi alcançada, ainda que de forma indirecta, através dos acor
dos que permitiram a independência da Namíbia, assinados na cidade de 
Nova Iorque, em Dezembro de 198827. 

Os acordos de Nova Iorque eram o corolário de um longo processo nego
cial entre Angola, Cuba e a África do Sul, mediado pelos Estados Unidos da 
América28 e para o qual muito contribuiu a atitude de maior cooperação entre 
Washington e Moscov029. 

A mudança qualitativa no relacionamento entre as duas superpotências 
permitia que, no fim da década de 1980, se desenhassem oportunidades para a 
resolução concertada de alguns conflitos regionais30. 

A importância dos acordos de Nova Iorque para a região decorria da 
abertura do "caminho à independência da Namíbia, ao fim do envolvimento 
militar sul-africano em Angola e à retirada gradual do contingente cubano 
estacionado em Angola"31. 

A independência do antigo Sudoeste africano tinha sido estipulada pelo 
acordo tripartido entre Angola, Cuba e África do SuP2. O fim do envolvimento 

27 Sobre os Acordos de Nova Iorque, Cfr. Chester Crocker, High Noon il1 Sou them Africa, 
Making Peace in a Rough Neighborhood, Nova Iorque e Londres, W.W. Norton & Com pany, 
1992. 

28 Cfr. José Manuel Durão Barroso, «A Cooperação Internacional e os Processos de Paz: 
O Exemplo angolano», Estratégia-Revista de Estudos Il1ternacionais, nº 8-9, 1991, p. 15. 

29 ctr. Donald Rothschild, «The V.S . Role in Managing African Conflicts - Lessons 
From the Pasb>, Africa.n Conflict Resolutiol1-The U.S. Role in Peacemaking, p. 47. 

30 id.,ibid. 
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31 José Manuel Durão Barroso, op.cit., p. 15. 
32 ctr. Chester Crocker, op.cit. , pp. 509-511 . 
33 idem, p. 510. 
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militar sul-africano seria atingido a médio prazo por duas razões: a África do 
Sul, ao retirar as suas forças militares da Namíbia,33 teria mais dificuldades, 
logísticas e materiais, de projectar o seu poder até Angola e, por outro lado, o 
governo de Pretória e o governo de Luanda, através de um Gentlemen's Agree
J11.ent, comprometiam-se a não apoiar os movimentos rivais de cada governo. 
Ou seja, os sul-africanos não dariam apoio material e logístico à UNITA e os 
angolanos actuariam da mesma forma face ao Congresso Nacional Africano 
(ANC)34. 

A retirada gradual das forças cubanas de Angola tinha sido determinada 
pelo acordo bilateral entre os governos de Fidel Castro e de José Eduardo dos 
Santos, assinados na mesma cidade norte-americana35. 

Como se pode depreender, os acordos enunciados iriam influenciar a 
médio prazo o desenvolvimento da guerra civil angolana. A consequência 
mais relevante seria a desinternacionalização parcial do conflito, com a reti
rada das forças militares externas. 

O fim da internacionalização do conflito era parcial na medida em que 
nem os norte-americanos nem os soviéticos cessariam o seu apoio às partes. 
Para os Estados Unidos da América a ajuda à UNITA era um assunto bilateral 
entre Luanda e Washington, logo não faria parte do acordo regional que se 
fizesse para a Namíbia36. Por outro lado, os soviéticos, apesar de assumirem 
uma postura mais dialogante e pretenderem desligar-se de alguns conflitos 
onde se tinham envolvido durante a Guerra Fria, queriam negociar a sua futura 
retirada mantendo-se numa posição de alguma paridade com Washington37. 

A posição das duas super-potências não era totalmente negativa. A manu
tenção da relação de dependência do MPLA e da UNITA face aos seus 
apoiantes externos poderia revelar-se importante mais tarde. Isto é, tanto os 
soviéticos como os norte-americanos estariam em posição de poder pressionar 
os seus" clientes" a optarem por uma via negocial para a resolução do conflito. 

De qualquer forma, a retirada dos cubanos e sul-africanos, que se deveria 
iniciar em Abril de 1989 - data da implementação da resolução das Nações 
Unidas que previa a independência da Namíbia38 - diminuiria tanto os apoios 
externos da UNITA como do MPLA, proporcionando um relativo equilíbrio 
entre forças militares no terreno. Na realidade, a partir dos acordos de Nova 
Iorque as tentativas, tanto do governo angolano como do "Galo Negro" para 
alterar o equilíbrio militar interno saíram goradas .39 Por sua vez, tornava-se 

34 idem, pp. 441-442. 
35 idem, pp. 506-509. 
36 idem, p. 46. 
37 Cfr. Moisés Venâncio, ap.cit, p. 177. 
38 Cfr. Chester Crocker, ap.cit., pp. 506-51l. 
39 Cfr. José Manuel Durão Barroso, ap.cit., p. 15. 

Lusíada. Política Internacional e Segurança, nO 1 (2008) 75 



Ricardo Borges de Castro 

mais nítida a cooperação entre as super-potências com o objectivo de termina
rem o conflito angolan04o. 

As partes começavam a compreender que o conflito seria resolvido polí
tica e não militarmente41 . 

3.2. De 1989 até ao convite a Portugal 

A consciência de que a questão interna não seria resolvida pela via mili
tar aliada à pressão internacional fez com que José Eduardo dos Santos e Jonas 
Savimbi se reunissem em Gbadolite.42 

A tentativa para resolver o conflito, promovida por Mobutu do Zaire, 
saiu totalmente gorada devido à confusão que prevaleceu durante todo o encon
tr043 . Este Lone Ranger Approach - conceito desenvolvido por Herm an 
Cohen44 - falhou devido ao processo de enganos que Mobutu foi criando. 

O Chefe de Estado zairense assegurou a Savimbi que o MPLA prometera 
tratar a UNITA como força política independente45 e disse ao presidente ango
lano que o movimento do "Galo Negro" estava disposto a celebrar a paz de 
acordo com os termos impostos pelo MPLA,46 ou seja, a "integração" da UNITA 
na estrutura política de partido único existente e o exílio de Savimbi47. 

Apesar de ter redundado num fracasso, a tentativa de Mobutu teve refle
xos importantes na política portuguesa na medida em que permitiu ao Estado 
português iniciar relações oficiais com a UNITA. 

Ultrapassado o fracasso de Gbadolite, o MPLA voltou a apostar na solu
ção militar do conflito promovendo e desencadeando, no fim de 1989, o ataque 
a Mavinga48. Graças ao apoio norte-americano, a UNITA conseguiu defender
-se e suster a investida do governo angolano e em Março/Abril de 1990 o 
impasse militar no terreno estava novamente criado49. 

Vai ser durante os primeiros meses de 1990 que Portugal jogará os seus 
trunfos: evidencia-se perante as partes em conflito, assume uma política de 

40 id., ibid 
41 id., ibid 
42 Cfr. Moisés Venâncio, op.cit, p. 182. 
43 ide/n, p. 183. 
4.4 Cfr. Herman J Cohen, «Afri can Capabilities for Managing Conflict - The Role of the 

United States», Africal1 Conflict Resolutiol1-The U.S. Role il1 Peacemaking, p. 83. 
45 Cfr. Moisés Venâncio, op.cit, p. 183. 
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46 id., ibid 
47 Cfr. «Crónica de uma Mediação», ap.cit., p. 12. 
48 Ch. Moisés Venâncio, ap.cit, p. 184. 
49 Cfr. Chester Crocker, ap.cit., p. 486. 
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equidistância entre os contendores e vale-se da confiança que sedimentou com 
o governo de Angola, desde 1987, e com a UNITA desde Janeiro de 1990. 

Até ao convite a Portugal, surgiram ainda outras propostas para a reso
lução do conflito. Uma delas foi avançada pelo MPLA. Este queria que os con
tactos com a UNITA se fizessem em Cabo-Verde5o. Savimbi ao ver o governo 
da Praia como aliado preferencial de LuandaS1 inviabilizou esta solução. 
A outra proposta consubstanciava-se numa negociação Dois mais Dois, em 
Genebra.52 Ou seja, Estados Unidos da América e UNITA em negociações direc
tas com a União Soviética e o MPLA. A recusa desta solução partiu principal
mente de Luanda que temia que o bom relacionamento que se estava a desen
volver entre as duas super-potências pudesse pôr em causa a sua posição, caso 
os soviéticos contemporizassem com os desejos norte-americanos53 . O MPLA 
receava também ser sacrificad054 pela situação de erosão do poder soviético e 
pela preponderância assumida por Washington 110 sistema internacional. 

Afastadas estas hipóteses, não demoraria muito até que a política externa 
portuguesa para Angola desse os seus frutos . Dentro em pouco tanto a UNITA 
como o MPLA acabariam por manifestar a vontade de que fosse Portugal a 
"mediar" a tentativa de resolução do conflito. 

A UNITA foi a primeira a dar publicamente sinal para o nosso país efectuar 
uma missão de "bons ofícios"55. Só faltava o MPLA decidir-se pela mediação 
portuguesa. Seria durante as cerimónias da independência da Namíbia, em 
Março de 1990, que José Eduardo Santos definiria a sua posiçã056. 

Em Windhoek, capital namibiana, Baker e Cohen, pressionam o Presidente 
angolano a fazer a paz com a UNITA e insistem com os soviéticos para que 
estes deixem de alimentar a guerra angolana57. Além da pressão exercida pelos 
norte-americanos, os soviéticos teimaram com Luanda para que negociasse58. 
Ainda na capital namibiana o presidente angolano em conversa com o Secre
tário de Estado dos Negócios Estrangeiros português, José Manuel Durão Bar
roso, aceita finalmente a necessidade de negociações directas com a UNITA59. 

50 Cfr. José Mário Costa, «A Paz Em Angola», Suplemento ao Público, nº 453, 31 de 
Maio de 1991, p. 2. 

51 id. , ibid 
52 Cfr. O. L., «Os caminhos (discretos) da paz angolano», Senwl1ário, 25 de Maio de 

1991, p. 28. 
53 id., ibid 
54 id ., ibid 
55 Cfr. «Crónica de uma Mediação», ap.cit., p. 12. 
56 Cfr. Moisés Venâncio, ap.ci!, p. 185. 
57 Cfr. Chester Crocker, ap.cit., pp. 486-487. 
58 Cfr. Moisés Venâncio, ap.cit, p. 185. 
59 id., ibid 

Lusíada. Política Internacional e Segurança, nº 1 (2008) 77 



Ricardo Borges de Castro 

Na primeira semana de Abril de 1990 o governo português recebe o acordo 
do MPLA para iniciar a sua missão de "bons ofícios"6o. Portugal era assim 
chamado pelas partes para tentar uma reconciliação. 

A pressão externa e o impasse militar no terreno, levaram as partes a 
concluir que o conflito tinha de ser resolvido pelas vias política e negocial. 
O convite a Portugal vai resultar, em grande medida, da confiança que as 
partes depositavam no Governo português,61 fruto da política portuguesa 
seguida para Angola. Por outro lado, o contacto existente entre portugueses e 
angolanos, o conhecimento recíproco e a língua comum,62 colocavam o nosso 
país - apesar de antiga potência colonial - como um dos Estados em melhor 
posição para "mediar" o conflito angolano. Abria-se assim a oportunidade 
para que Portugal desempenhasse, em África, um papel afirmativo que tinha 
sido difícil de realizar de 1974 até 1987. 

4. Conclusão 

As razões que terão levado Portugal a participar na tentativa de resolu
ção do conflito angolano são tanto de ordem externa como interna. 

Em última análise, Portugal surge como "mediador" porque as partes 
assim o desejaram. Esta foi a razão imediata da intervenção portuguesa. 
As outras razões prendem-se com a política desenvolvida pelo governo portu
guês para Angola. 

Até se chegar ao convite ao nosso país foi percorrido um longo caminho. 
O primeiro passo era levar a UNITA e o MPLA a convencerem-se de que o 
conflito não tinha solução militar. Esta consciencialização resultou, em grande 
medida, da pressão das super-potências, da desinternacionalização parcial do 
conflito e dos impasses militares desenvolvidos no teatro de guerra. 

A Guerra Civil de Angola - que tinha nascido de disputas internas e que 
posteriormente vinha sendo alimentada pela conflitualidade, ideológica e geo
estratégica, entre os Estados Unidos da América e União Soviética -, começava 
a transformar-se numa anomalia no quadro do sistema internacional da épo
ca. O entendimento crescente entre os dois Blocos condenava, a médio prazo, a 
continuação da guerra. A crescente fragilidade soviética, resultante de um sis
tema político e económico ineficaz e, provavelmente, da sua sobre-extensão 
imperial, fazia com que Moscovo não desejasse continuar a envolver-se em 
conflitos, onde os custos eram muito superiores aos ganhos. 
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A retirada gradual dos cubanos reduziria progressivamente a capacidade 
militar do MPLA e permitia também que a África do Sul não se sentisse tão 
ameaçada. Pretória tinha-se envolvido no conflito angolano, ainda antes da 
independência de Angola, motivada por um dilema de segurança regional: o apoio 
soviético ao MPLA e a crescente presença de cubanos em Angola, depois de 
11 de Novembro de 1975, criavam ao regime do Apartheid um sentimento de 
cerco e de insegurança, agravado pelo antagonismo crescente dos Estados de 
maioria negra da região. A retirada dos cubanos levaria a África do Sul a 
conceder a independência à Namíbia mas, principalmente, a acordar com o 
governo de Angola o fim do apoio logístico e material à UNITA. A retirada de 
cubanos e sul-africanos de Angola, diminuiria substancialmente o apoio às 
partes levando-as a aceitar uma solução política para conflito. 

Com menos apoios, os "empates" militares no terreno foram-se sucedendo 
não permitindo a nenhuma das partes clamar vitória. Neste contexto havia 
três alternativas: manter o impasse com ataques esporádicos que em nada 
modificariam a situação; manter o conflito, sem qualquer apoio externo - era 
cada vez mais evidente a vontade dos Estados Unidos da América e da União 
Soviética em desligarem-se dele - e, por último, a resolução política do conflito. 

As duas primeiras alternativas foram abandonadas pelas partes: nada 
tinham a ganhar com a manutenção do impasse ou com a evolução de um 
conflito relativamente controlado para outro com contornos imprevisíveis. 
A decisão de negociar era a mais pragmática. 

Foram estes desenvolvimentos que levaram o MPLA e a UNITA a decidi
rem-se pelas negociações. A partir deste momento era necessário escolher o 
Estado ou Estados que organizassem o processo negocial. A opção recaiu sobre 
Portugal. Esta preferência foi motivada por um conjunto de razões: 

• Portugal não tinha poder para impor nada às partes em conflito; 
• Havia laços históricos, culturais e linguísticos que aproximavam os 

dois países; 
• Tinham sido estabelecidas entre as partes e o nosso país relações de 

confiança que eram imprescindíveis para que um processo de negocia
ções tivesse êxito. 

A rejeição das negociações Dois mais Dois ilustra bem o raciocínio presente 
na primeira razão enunciada. Ou seja, o MPLA e, provavelmente, a UNITA, 
temeram uma possível negociação liderada pelas duas super-potências. Estas 
teriam a capacidade para lhes impor a sua vontade, obrigando-as, presumi
velmente, a compromissos inaceitáveis. Aliás, qualquer imposição às partes 
desvirtuaria todo o processo de pacificação podendo até desencadear novos 
conflitos com repercussões imediatas no terreno. A vontade para negociar 
tinha de ser genuína e só podia partir dos antagonistas. Tinham de se sentir 
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livres para assumir as responsabilidades de um processo negocial sem se sen
tirem obrigadas a nada. Acreditamos que este deve ser um pressuposto funda
mental de qualquer procedimento de resolução pacífica de conflitos. Um media
dor deve, acima de tudo, usar da sua influência e não tentar impor soluções 
indesejadas. Portugal foi escolhido por não ter poder e vontade para impor o 
que quer que fosse às partes. 

Os laços históricos, culturais e linguísticos também foram fundamentais. 
O conhecimento e as afinidades históricas entre os dois Estados eram um trunfo 
fundamental de Portugal. O entendimento português sobre problema angola
no era certamente maior do que o dos Estados Unidos da América ou da União 
Soviética. Por outro lado, não haveria lugar a problemas de comunicação entre 
as partes e o "mediador." O idioma era o mesmo o que facilitaria todo o processo. 

Por fim, a confiança que as partes depositavam em Portugal foi outra das 
razões que as terá levado a escolher o nosso país. A confiança adquirida era 
um resultado concreto da política externa portuguesa para Angola, desenvol
vida desde de 1987. 

O XI Governo Constitucional quis, depois de assumir funções, voltar uma 
página na política portuguesa seguida para África. O objectivo principal era 
relançar a ligação de Portugal com os países africanos de expressão portuguesa. 
Angola seria um alvo preferencial das Necessidades. A política externa portu
guesa orientou-se de modo a consolidar uma relação institucional sólida com o 
governo angolano. A ligação inicial seria estabelecida, exclusivamente, entre 
governos. Tal permitiria edificar entre os dois países um elevado nível de con
fiança - trave mestra da estratégia portuguesa. Mais tarde, ao estabelecer rela
ções com a UNITA, é enviada a mensagem de que Portugal se estava a posicio
nar como um dos potenciais mediadores do conflito. 

A partir dos anos de 1988/1989 o governo português compreendeu -
interpretando os acontecimentos ao nível do sistemas internacional e regional 
da África austral - que o conflito angolano não poderia continuar por muito 
mais tempo. Esta constatação torna-se ainda mais evidente quando em 1989 as 
partes decidem negociar em Gbadolite. Nesta conjuntura a orientação política 
de ganhar a confiança das partes foi determinante para Portugal pôr em prática 
a sua sempre declarada disponibilidade para participar na tentativa de reso
lução do conflito. 
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