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Com as independências de Angola e
Moçambique, em 1975, os Estados da África
Austral fundam o Grupo dos Países da Linha
da Frente (GPLF) com o objectivo principal
de apoiar as independências do Zimbábue
e da Namíbia e o fim do apartheid na RAS.
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Meio século de independências africanas

Pedro de Pezarat Correia

Defesa e segurança
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pelo controlo de recursos económicos,

e debilidades das próprias potências regio-
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nação, Paz e Segurança Humana”, para o

fusionistas (irredentistas), ligadas às máfias

zação orientada para outras paragens, os EUA

que se propõe constituir vários órgãos: um
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