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ÁFRICA AUSTRAL
Há distintas visões sobre o que deve ser
considerado como África Austral. Podem
assinalar-se 3 perspectivas:
• Restrita: RAS e territórios mantidos durante muitos anos na sua órbita política e
económica, Namíbia, Botsuana, Lesoto e
Suazilândia (África Austral);
• Intermédia: Restrita mais Angola, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia e Malawi;
conjunto de Estados cujos trajectos para as
independências foram, ainda que em graus
diferentes, afectados pela ascensão do apartheid na RAS e que, uma vez independentes,
contribuíram decisivamente para o seu termo (África Austral mais África Subtropical);
• Alargada: Correspondente à SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral), herdeira da SADCC (Conferência
para a Cooperação e Desenvolvimento da
África Austral) formada em 1980 por Angola,
Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Malawi,
Tanzânia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia; a
SADCC passaria a SADC em 1992 com a admissão da Namíbia, vindo depois a integrar
a RAS, Maurícia, República Democrática do
Congo, Seicheles e Madagáscar.
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guerras civis, conflitos regionais e o confronto Leste-Oeste. Citando Frantz Fanon2 «Cada

1 DAVIDSON, Basil – O fardo do homem negro; os efeitos do

estado-nação em África. Campo das Letras, Porto, 2000
2 FANON, Frantz – Os condenados da terra. 1961
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