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O Conselho de Ministros,
reunido na capital etíope, exige
que o mundo desenvolvido
recompense o continente com

uma verba de 47 mil milhões de euros a
partir do ano de 2020. Motivo: os prejuízos
decorrentes das alterações climáticas que
afectarão a maioria dos países do continente, calculados em 90% da factura total
da dimensão dos estragos previstos. África
antecipa-se, percebe que é uma espécie de
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África/China, Japão/África, França/África, etc.
O rio das vozes

Mesmo o exemplar discurso de Accra, deste
ano de 2009, proferido por Barak Obama,

197

