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«África reinventando sua Governação»

Presidente de Cabo Verde defende soluções
internas

2012-07-10 11:22:53

Praia - O Presidente de Cabo Verde defendeu, esta segunda-feira, 9 de Julho,
na abertura da conferência «África reinventando sua Governação», que todos
devem assumir que a responsabilidade pelas soluções de construir a África
terá que ser interna.

A  conferência,  que  está  inserida  nas  primeiras  Jornadas  Anuais  da
Governação em África (JAGA), promovidas pela Aliança para Reconstruir a
Governação em África (ARGA) reúne, até quinta-feira, na Cidade da Praia, 72
convidados estrangeiros, de entre eles governantes africanos, pesquisadores,
professores  universitários,  jornalistas  e  representantes  de  fundações,  entre
outras individualidades.

Segundo  Jorge  Carlos  Fonseca,  a  conferência  inscreve-se  numa  ampla
perspectiva  que  é  a  de  dotar  o  continente  em  2015  de  um  projecto  de
desenvolvimento  a  ser  concretizado  nos  próximos  50  anos,  a  partir  de
reflexões nas áreas políticas, económica e das relações internacionais.

Este projecto parte do pressuposto segundo o qual, durante os primeiros 50
anos das independências, têm sido adoptadas proposições institucionais e de
política,  muitas  vezes  importadas,  que  não  levam em conta  as  realidades
locais e por isso não têm favorecido o continente no aproveitamento das suas
potencialidades e na melhoria das condições de vida das populações.

Jorge  Carlos  Fonseca  disse  ainda  orgulhar-se  por  Cabo  Verde  ter  sido
escolhido para o albergar o evento, o que, a seu ver, pode ser entendido como
o reconhecimento do esforço que vem sendo feito desde a independência até
agora, no sentido de se assegurar uma governação que responda aos anseios
das suas gentes.

A nível continental, entende Fonseca, no que toca aos desafios da democracia
e do desenvolvimento em África, esta pode ser uma África de progresso, de
modernização e de bem-estar generalizado, mas ela não se encontra à mão
de semear.

A Jornada Anual da Governação em África está construída em torno de quatro
conferências que serão realizadas de forma sucessiva.

A primeira  arrancou  esta  segunda-feira,  na  Cidade  da  Praia,  estando  já
programadas outras conferências sobre «África reinventa a sua economia»
para 2013, «África renegocia o seu papel no mundo» para 2014 (ambas ainda
sem lugar definido para realização) e «Um projecto para 2060», a ter lugar em
Adis-Abeba (Etiópia), em 2015.
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