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O ano 2019 terminou com o arresto de
contas bancárias e participações em
várias empresas de Isabel dos Santos,
filha do ex-Presidente José Eduardo
dos Santos. O tema tem animado a
agenda mediática em Portugal, onde
Isabel dos Santos tem importantes
posições empresariais, e foi também
o escolhido para o primeiro "Money,
Money, Money" de 2020. Este 15 Q epi-
sódio, que contou com a presença de
Ana Gomes (embaixadora e ex-euro-
deputada) e de Manuel Ennes Fer-
reira (professor do ISEG e colunista
do Expresso), foi gravado ao vivo na
Fnac do Chiado, em Lisboa. Foi a pri-
meira vez que opodcast saiu de 'casa',
na redação do Expresso, e logo para

discutir um tema com tantas implica-
ções para as relações entre Portugal e

Angola. Como sempre, com a presen-
ça de João Vieira Pereira (diretor do

Expresso) e de João Silvestre (editor
de Economia do Expresso).

Ana Gomes, que apresentou denún-
cias no Ministério Público e no Fisco
contra Isabel dos Santos e foi processa-
da pela investidora angolana por causa
de um tweet onde dizia que ela usava o
Eurobic como uma "lavandaria", con-
sidera que o arresto dos bens da filha
de José Eduardo dos Santos não foi
uma surpresa: "Só fiquei surpreendida
na medida em que não esperava que
fosse tão cedo, ainda este ano. Já tinha
ouvido uns zunzuns de que estava em
preparação." Ana Gomes espera que
o caso não se fique apenas por Isabel
dos Santos, que é "um expoente da

cleptocracia" e uma "testa de ferro
do próprio pai", mas que se alargue
a outras pessoas. Cita um estudo da
Universidade Católica de Angola que
estima que tenham sido "roubados"
400 mil milhões de dólares. Qualquer
coisa como 400 vezes o valor das con-
tas e das empresas que foram arres-
tadas a Isabel dos Santos. É por isso

que não só pede o alargamento dos
visados como também espera ver o
Estado angolano assumir a proprieda-
de definitiva dos bens lá e também em
Portugal: "O melhor que podia acon-
tecer era serem nacionalizadas essas

participações. E é inevitável que, mais
tarde ou mais cedo, a Justiça angolana
tenha de arrestar os bens investidos
em Portugal. Não é admissível que
empresas em Portugal continuem a
pagar dividendos a Isabel dos Santos
ou a outros agentes da cleptocracia



angolana como se não fosse nada."
Ennes Ferreira também não se mos-

trou muito surpreendido com a deci-
são do tribunal de arrestar os bens de
Isabel dos Santos, ainda que tenha
achado algo "curioso" o momento da
sua divulgação. O despacho tem data
de 23 de dezembro e só foi publica-
mente conhecido uma semana mais
tarde: "A decisão é de 23 de dezembro
mas, curiosamente, é revelada depois
de o consórcio de jornalistas [onde o

Expresso participa] ter dito que estava
a fazer uma investigação detalhada
sobre José Eduardo dos Santos, Isabel
dos Santos e outros membros da famí-
lia. A sensação que dá é que a divulga-
ção do documento é uma resposta."

Para o economista e especialista em
temas africanos, o timing da divul-
gação em si não coloca em causa a
decisão, mas revela a importância po-
lítica deste tipo de sinais: "O facto de
ser divulgado naquele fim de ano é o

anexo que faltava à mensagem de fim
de ano do Presidente João Lourenço,
quando disse que a vida está difícil, e

para começar o ano com as massas
empolgadas sai isto." Vale a pena ter
presente que a economia angolana
vive há quatro anos em recessão, que
a taxa de inflação está nos dois dígitos
e deverá ultrapassar novamente 20%
este ano e que a subida dos preços,
além da desvalorização do kwanza,
tem muito a ver com decisões políticas
que estão a ser aplicadas no âmbito do

programa do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), que está em Angola

desde final de 2018. "O povo angolano
está a sofrer muito", diz Ana Gomes.
E é por isso que, ao mesmo tempo que
vai apertando o cinto, João Lourenço
terá de ir continuando a dar alguns
sinais. Ennes Ferreira explica: "O que
vamos assistir a conta-gotas são mais

processos, porque João Lourenço ne-
cessita mesmo do apoio."

Uma das questões que existe na
mente de muitos empresários por-
tugueses, neste momento, é saber se
continua a fazer sentido investir em
Angola. Porque muitos ficaram escal-
dados com os anos do eldorado que
acabaram por se traduzir em mui-
tas dívidas por cobrar e milhões de
kwanzas retidos em terras angolanas.
E por não saberem, ainda, em que
moldes irá funcionar a economia nos

próximos anos. Que, como diz Ennes
Ferreira, "está péssima" e "é muito
difícil dar a volta àquela situação". A
tão falada diversificação "não se faz
em meia dúzia de anos" e "o petró-
leo continuará a ser durante muitos
anos o esteio daquela economia". O
economista espera, no entanto, que o

dinheiro do petróleo "seja bem aplica-
do", até porque, à primeira derrapa-
gem, "João Lourenço cai e ninguém
vai chorar por isso".

Ana Gomes insiste que o mais impor-
tante é haver uma mudança de atitude
dos portugueses que se aventurem por
terras angolanas. Que "vão para lá
trabalhar pelo interesse do povo ango-
lano", porque, lembrando as palavras
do ministro das Relações Exteriores
de Angola esta semana em Portugal,

"Angola tem as portas abertas para
Portugal e precisa de Portugal, desde

que na base de uma cooperação séria".
O que, sublinha, não aconteceu no
passado: "Muitos portugueses foram
capatazes dos ladrões e foram vistos

pelos angolanos como elementos da
cleptocracia. A corrupção lá foi tam-
bém responsável pelo abandalhamen-
to aqui em Portugal."

A 'novela' Isabel dos Santos vai con-
tinuar e esperam-se novidades em
breve. Ennes Ferreira cita um artigo
de Lopo do Nascimento, ex-primeiro-
-ministro angolano e influente políti-
co do MPLA, no "Jornal de Angola",
onde diz que "vai haver outros" visa-
dos pela Justiça e espera, por isso, que
se alargue. E recorda a importância
que o repatriamento de capitais tem
para Portugal, nas palavras de An-
tónio Costa, durante a visita de João

Lourenço a Lisboa, em novembro de

2018, quando pediu que fosse feito
"sem colocar em causa a estabilidade
do sistema financeiro". Porque é mui-
to dinheiro, mesmo muito dinheiro.
Ana Gomes minimiza este risco para
o sector financeiro — desde que seja
apenas uma "mudança de titularida-
de" —

, não poupa o Banco de Portugal
pela forma como tem acompanhado o

caso do Eurobic ("talvez haja pessoas
capturadas dentro do Banco de Por-
tugal") e deixa o alerta: "Há muitas
propriedades em Portugal que estão

longe de estar mapeadas."
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