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O
final deste ano tem uma importância signi-
ficativa para as relações entre os Estados de
África, Caraíbas e Pacífico e a União
Europeia. Depois dos debates variados e

abertos das Jornadas Europeias do Desenvolvimento,
em Novembro, vem a cimeira UE–África durante a
qual, entre outros tópicos, serão debatidas questões
relacionadas com a parceria no sector da energia entre
os dois continentes.

O relatório especial desta edição da nova série de O
Correio examina, sob vários ângulos, a crescente
atracção dos recursos energéticos do continente
africano numa altura em que o mundo inteiro receia o
futuro do abastecimento em energia, e até a
sobrevivência do planeta Terra nos próximos séculos,
ou mesmo décadas. Os recursos energéticos do
continente africano são vastos, tanto em combustíveis
fósseis, como o petróleo e o combustível nuclear, como
em energias renováveis, e contribuirão para tornar o
continente no centro de muitos e variados interesses.

Os países ACP das regiões das Caraíbas e do Pacífico
não devem ser ignorados, embora a questão os afecte a
uma menor escala. Timor-Leste, um pequeno país no
Sudeste Asiático, é tema de um relatório aprofundado
de O Correio pela primeira vez. As suas reservas de
petróleo têm atraído um interesse considerável e, nos
próximos anos, desempenharão provavelmente um
papel importante na cooperação entre Timor-Leste e a
União Europeia, dada a decisão da EU de fazer da luta
contra as alterações climáticas e da gestão dos recursos
energéticos uma prioridade da sua política de
desenvolvimento.

Timor Leste é um país cuja história recente tem sido
muito triste e continua a ser largamente desconhecido.
Desde que ficou independente, em 2002, Timor-Leste tem
raramente sido o centro da atenção da imprensa mundial,
isto é, durante os tumultos que deixaram muitas pessoas
deslocadas, mas que resultaram em relativamente poucas
mortes. Os seus activos são notáveis, a começar pela sua
posição geoestratégica entre as potências asiáticas
dominantes actuais e futuras, um sector patrimonial
relativamente bom e bem gerido, ausência de dívida
externa, petróleo, e em particular a gestão das suas
reservas, cuja transparência é mais frequentemente
comparada à da Noruega do que à dos países onde as
dificuldades e a pobreza contrastam frequente e
directamente com a respectiva riqueza natural.

Esta edição de O Correio põe em evidência outro
pequeno país. A Eslovénia, um país no outro lado da
equação da cooperação, tem uma classe própria. É o
primeiro país da antiga federação da Jugoslávia a
emergir da agitação e dos tumultos pós-soviéticos e a
tornar-se membro da União Europeia, e o primeiro dos
10 novos Estados-Membros de 2004 a aceder à zona
euro. No início de 2008, a Eslovénia será o primeiro
destes dez a aceder à presidência da União Europeia.
Será chamada a guiar e a definir as relações entre a
União Europeia e os países ACP durante o período
crucial da implementação dos próximos cinco anos de
financiamento europeu ao desenvolvimento. Mas acima
de tudo, será exigida à Eslovénia uma boa gestão do
lançamento dos acordos de parceria económica entre as
regiões de África, das Caraíbas e do Pacífico e a UE, ou
que supervisione as restantes dificuldades das
negociações.

Um dos nossos leitores perguntou se O Correio é uma
publicação que cobre apenas as histórias de sucesso dos
países ACP e a cooperação dos mesmos com a Europa,
ou seja, se é apenas uma revista com boas notícias. A
resposta, muito simplesmente, é que O Correio cobre
tanto as boas como as más notícias. Timor-Leste, por
exemplo, ainda não está completamente livre das suas
angústias; as forças nas Nações Unidas ainda se
encontram estacionadas no país para evitar mais
problemas. A Eslovénia, por outro lado, ainda não
acompanhou o ritmo dos antigos países da União
Europeia.

Nada é perfeito. Contudo, será esta uma razão para os
meios de comunicação caírem em exageros, tal como
em tantos outros aspectos da vida? O Correio recusa
“estratégias fatais” de exagero, identificadas e
denunciadas por Jean Baudrillard, que não apresentam
o que é positivo ao lado do que é negativo e levam à
destruição através do excesso, no qual o que se procura
é a mais verdadeira das verdades, o mais real dos reais,
o mais feio dos feios, o mais sensacional dos
sensacionais, e a paródia, mas sem o humor subjacente
da forte máxima da famosa actriz do século XIX, Marie
Duval: “Je ne suis pas belle, je suis pire” (Não sou
apenas bonita, sou pior).*

* Jean Baudrillard “Les stratégies fatales” ED Grasset & Fasquelle 1983

Hegel Goutier
Editor-chefe

Recusa 
de estratégias fatais

Um pôr-do-sol perto de Baucau, Timor Leste
© Hegel Goutier 
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E m directo

Gertrude 
Mongella
D iplomada pela Universidade da África

Oriental em Dar es Salaam, Gerturde

Mongella ocupou vários cargos na educa-

ção na sua Tanzânia natal, durante a primei-

ra fase da sua carreira. Mais tarde deputada,

foi subsequentemente nomeada para pos-

tos ministeriais.

Na fase internacional, é principalmente

conhecida pelo seu trabalho na promoção

das questões e direitos das mulheres e, em

1995, como Secretária-Geral Adjunta das

Nações Unidas (NU), foi Secretária-Geral da

Quarta Conferência Mundial das Nações

Unidas sobre as Mulheres, em Pequim. Em

2002, integrou o painel consultivo de alto

nível de personalidades eminentes da

Organização da Unidade Africana (OUA). �

parlamentos. Por exemplo, estaremos na Cimeira dos Chefes de
Estado da África/UE em Lisboa com os nossos colegas do Parlamento
Europeu. Queremos ver o que os Chefes de Estado decidem. Esta é
uma preocupação de todas as pessoas, quer do continente africano,
quer da Europa. Fazendo as coisas juntos, teremos mais energia.
Sozinhos, podemos correr velozmente, juntos, poderemos correr mais
velozmente.

PPA solicita apoio financeiro à União Europeia

Pedimos apoio financeiro à União Europeia. O apoio da UE à África
deve ter uma base alargada. Não se pode apoiar a democracia se não
se apoiarem as instituições parlamentares, que têm um papel a
desempenhar na promoção da democracia. O apoio da UE à África
deve ser canalizado para a boa governação, o desenvolvimento
económico, etc. O PPA faz parte desse processo.

Como pode a UE contribuir para a boa governação?

Parte do nosso plano estratégico consiste em promover os processos
democráticos no continente africano – eleições e estados de direito.
Isto só pode ser feito se o PPA tiver capacidade para isso, em especial
para fiscalizar as leis.

Como pode o Parlamento contribuir para o processo de pacificação
no Darfur?

Desde o início, levámos esta questão muito a peito. No início deste
Parlamento, a primeira coisa que abordámos foi o Darfur. Enviámos

lá uma missão e elaborámos um relatório sobre o conflito no Darfur.
Fizemos algumas recomendações sobre a maneira de resolver alguns
dos problemas internos do Darfur. Estamos totalmente empenhados
na análise da situação e das causas reais dos problemas do Darfur. O
que acontecerá quando cessarem as hostilidades? Haverá
extravasamento para o Chade e a República Centro-Africana.
Tencionamos enfim enviar outra missão às zonas de conflito.

Aquando da sua estadia em Bruxelas, suscitou a complexa questão do
Zimbabué. Como sabe, há um motivo de controvérsia entre a UE e a
África sobre o Zimbabué. O consenso é possível?

A África não pode tratar a questão do Zimbabué apenas pela procura
de consenso com a Europa. A questão é saber se a África pode
trabalhar com o Zimbabué para resolver o seu problema. 
É nesse sentido que vai a nossa iniciativa que consiste em trabalhar
com os Zimbabuenses na busca de uma solução. Pensamos que é de
recomendar o envolvimento das questões sobre as quais as partes do
conflito dialogam actualmente. Não devemos ser partidários de uma
linha dura. Somos todos membros da família. Não se podem
abandonar os membros da família simplesmente por se terem
embriagado ou cometido erros. O Zimbabué é África. Estamos
preocupados e devemos trabalhar com os Zimbabuenses para
encontrar uma solução. 
É isso que a África está a fazer. Se as relações entre a África e a
Europa forem avaliadas pela maneira como a África ama ou não ama
o Zimbabué, a reunião de Lisboa falhará o alvo. Não devemos
destruir a reunião de Lisboa com questões que podem ser tratadas
com mais possibilidades de êxito no continente africano. �

Criação do Parlamento Pan-Africano

O
principal objectivo é procurar saber qual é a situação em
África e fazer recomendações aos Chefes de Estado para
que tomem decisões sobre o desenvolvimento do conti-
nente africano. Temos um papel a desempenhar na har-

monização das legislações em África. Nós obtivemos um papel legis-
lativo com esta missão e temos a responsabilidade da integração polí-
tica e económica do povo do continente africano.

Objectivos e realizações

Criámos a estrutura do Parlamento composta pela Presidência,
membros do secretariado que representam as cinco regiões da África
e 10 comités que trabalham sobre diversos assuntos.
Desenvolvemos os nossos planos estratégicos para 2006-2010 e
haverá outra estratégia em 2010 para nos dar um sentido de
orientação.
Foram criadas relações com vários parlamentos da mesma natureza no
continente e fora da África. Por exemplo, há uma colaboração estreita
com o Parlamento Europeu, com o Parlamento Latino-Americano e
com os Parlamentos indiano, alemão e japonês. Estabelecemos
igualmente relações estreitas com os nossos parlamentos nacionais,
porque são eles que designam os cinco membros de cada país (estão
representados 53 países) com assento no PPA. Eles apoiam as nossas
actividades e até pagam as despesas de alguns dos seus membros para
que possam assumir as suas responsabilidades como membros do
PPA.
Foi criado um Fundo Fiduciário para servir de complemento aos
recursos regionais que obtemos da União Africana, porque esta
também está a ser financiada. Por isso, procuramos amigos e
parceiros que contribuam para o Fundo para que o Parlamento possa

desenvolver a sua capacidade, dispondo de mais recursos humanos,
financeiros e técnicos.
Executámos ainda um certo número de actividades de grande
interesse para o continente africano. Conflitos e segurança estão
permanentemente na ordem do dia, assim como a discussão sobre o
desenvolvimento da África em geral, além da NEPAD – a iniciativa
africana para o desenvolvimento.

Será que os Estados Membros prestam atenção suficiente aos pontos
de vista do PPA? Muitas vezes, as resoluções do Parlamento Europeu
têm este mesmo problema.

Decididamente, é um problema. Não é possível proceder a uma
votação sobre cada resolução que adoptamos. É por isso que temos
que trabalhar fora dos mecanismos de mobilização ou de
sensibilização para assegurar que as questões que levantamos e que
são de grande preocupação para todos não possam ser ignoradas.

Como é que a Assembleia Parlamentar Paritária (APP) dos ACP-UE
e o Parlamento Europeu podem apoiar o PPA?

Quando o PPA foi criado, estávamos bem cientes de que a África é um
continente que mantém relações com outros continentes, pelo que as
questões que dizem respeito ao continente africano não se situam
todas necessariamente em África. Necessitámos de atingir organismos
similares, como o Parlamento Europeu e outros, para ver como
poderemos colaborar e partilhar experiências e examinar o que outros
foram capazes de fazer e como o fizeram.
Queremos partilhar informações e examinar em parceria se podemos
resolver alguns dos problemas mundiais. Veja o VIH – é um problema
mundial como o é a migração. Uma parceria pode reforçar o trabalho
do PPA e, identicamente, o PPA pode reforçar o trabalho de outros

ENTREVISTA COM 
GERTRUDE MONGELLA, 
PRESIDENTE DO 
PARLAMENTO PAN-AFRICANO
Gertrude Mongella foi nomeada Presidente do Parlamento Pan-Africano (PPA) na sua
inauguração em Midrand, África do Sul, em 2004. Falou-nos sobre a sua visão do
“fledgling body”, um órgão da União Africana. Vinte e cinco dos seus membros reunir-
se-ão com igual número dos seus homólogos do Parlamento Europeu antes da Cimeira
UE-África de Dezembro, em Lisboa, para recolher os pontos de vista das pessoas. 

François Misser & Debra Percival

Gertrude Mongella com o Presidente do Parlamento
Europeu, Hans-Gert Poettering (à direita).
© Parlamento Europeu / Manoocher Deghati
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T
reze nações do Fórum das Ilhas do Pacífico irão receber no
total € 276 milhões de ajuda ao abrigo do 10º Fundo de
Desenvolvimento Europeu (FED), um aumento de 20 por
cento em relação ao 9º FED anterior. Os fundos serão gas-

tos em áreas de política específicas incluídas nos Documentos de
Estratégia, conjuntamente elaborados com países individuais do
Fórum e assinados com a UE nos bastidores da reunião ministerial do
Fórum das Ilhas do Pacífico (FIP), em 19 de outubro, em Nuku’alofa
Tonga (Tonga).
A região é a primeira a colocar a assinatura nos programas de
participação financeira do 10º FED que terão início no dia 1 de
Janeiro de 2008. Os países beneficiários são: Ilhas Cook, Kiribati,
Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Nauru, Niue,
Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e

Vanuatu. Estão também a ser elaboradas estratégias para os outros
dois membros do FIP, Timor Leste e Fiji que está a normalizar as
relações com a UE após um golpe militar em Dezembro de 2006. 
O Comissário para o Desenvolvimento Louis Michel, em Tonga,
afirmou que a gestão sustentável de recursos naturais como o
desenvolvimento da energia renovável é uma prioridade dos 11 países
do FIP. Outro objectivo é ajudar a reforçar a boa governação. As
nações do FIP que incluam projectos de boa governação nos
documentos de estratégia do país recebem um plafond de 25 por cento
nas respectivas dotações orçamentais.
“O meu principal objectivo para convosco não é concentrar-me
exclusivamente no que possa estar errado. Não me apanharão a dar-
vos lições de moral. Estou interessado em apoiar o que tem potencial
para se tornar bom” – acrescentou Louis Michel.
O controlo e a eficácia das despesas são grandes prioridades. O apoio
direto aos orçamentos nacionais é o meio privilegiado de utilização
de fundos. Vanuatu já segue o caminho, e está previsto que Samoa
faça o mesmo.
Espera-se também que os países do Fórum das Ilhas do Pacífico
beneficiem de um montante de € 95 milhões do Programa Indicativo
Regional (PIR) para promoverem a integração regional e facilitarem a
implementação de um Acordo de Parceria Económica (APE) com a
região. Isto adiciona-se a um triplicar do pacote regional no âmbito do
9º FED.

> Acordo comercial “Trampolim”

As partes ainda têm de chegar a acordo quanto a um verdadeiro APE,
com o denominado acordo “trampolim” previsto até haver mais
progressos nas conversações sobre o comércio livre.
O Director-Geral da EU para o Desenvolvimento, Stefano
Manservisi, disse aos ministros em Tonga que o APE se destinava a
apoiar a própria agenda de integração dos mesmos e a fornecer-lhes
uma ponte de integração gradual na economia mundial.
Acrescentou que a vantagem de ter um acordo intercalar é permitir-
lhes preencher a lacuna daquela situação ideal, assegurando ao
mesmo tempo os frutos que podiam ser colhidos naquele momento,
tais como a oferta de mercado da UE e a especificidade das regras de
origem dos produtos da pesca no Pacífico.
Em Bruxelas, no mês de Outubro, os ministros do Pacífico e os da UE
validaram um APE abrangente até 31 de Dezembro de 2008, o qual
incluirá igualmente regras e serviços relacionados com o comércio.
A oferta de bens da UE prende-se com o acesso a tarifas isentas de
direitos aduaneiros relativamente a todas as importações do Pacífico,
excepto o açúcar e as bananas.  �

A
Comissão Europeia considera a
possibilidade de reforçar as medi-
das actuais para se certificar de que
a madeira importada para a UE não

é proveniente de explorações ilegais. Pelo
menos, é o que se deduz da consulta pública
levada a cabo pela Comissão entre Dezembro
de 2006 e Março de 2007 quanto à necessi-
dade de enquadrar a política atual da UE que
assenta em acordos de parcerias voluntárias
com alguns países exportadores, acordos esses
mais conhecidos pelo acrónimo inglês
FLEGT. Primeira constatação: para a maioria
dos participantes na consulta, incluindo o sec-

tor privado, as negociações bilaterais lançadas
pela UE no âmbito do FLEGT não serão sufi-
cientes para garantir a legalidade das madeiras
que entram no território europeu. Uma maioria
(uma curta maioria para a indústria) julga, por
outro lado, que não será prematuro considerar
medidas adicionais. Quais? As opiniões diver-
gem um pouco neste ponto. Um terço das
indústrias, contrariamente às ONG, estimam
que acordos voluntários que passem pela
indústria permitirão resolver grande parte do
problema. Tratando-se de uma moratória sobre
a importação de madeira ilegal, as respostas
são mais mitigadas. Por fim, a maioria dos

participantes mostra-se a favor de uma legisla-
ção que garanta que só a madeira legalmente
explorada possa ser comercializada na Europa.
Neste momento, todas estas opções devem ser
objecto de uma avaliação de impacto por parte
da empresa finlandesa Indufor e devem ser
ratificadas, se necessário, pela Comissão, que
deverá apresentar a sua avaliação formal em
Março de 2008. �

* O FLEGT (Aplicação da legislação, governação e comér-
cio no sector florestal) é o plano de acção da União
Europeia para o controlo da exploração ilegal das florestas
e para a redução do comércio ilegal de madeira. Em vigor
desde Maio de 2003, une a boa governação aos instrumen-
tos legais das trocas comerciais.

NNOOVVIIDDAADDEESS  
DO PACÍFICO

© Organização de Turismo do Pacífico Sul

OS 12 DE LIUBLIANA 
Em Fevereiro de 2008, a Presidência eslovena vai acolher uma reunião para os contribui-

dores do Fundo de Desenvolvimento Europeu (FED) que o fazem pela primeira vez.
Todos os 12 novos Estados-Membros da UE participarão nos 22.682 mil milhões

(2008–2013) da 10ª edição do Fundo de Desenvolvimento Europeu (FED) a partir do dia 1
de Janeiro de 2008, juntamente com os 15 membros mais antigos da UE.
As contribuições individuais de todos os 27 Estados da UE para o FED são largamente
decididas por um factor baseado numa percentagem do respectivo Produto Interno Bruto
(PIB) nacional. Por ordem, a Alemanha, França, Itália e o Reino Unido são os maiores
contribuidores em termos monetários.
O Fundo destina-se a projectos da UE nas nações de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP)
e nos Países e Territórios Ultramarinos (PTU). Uma vez que o FED sai directamente dos bolsos
dos Estados-Membros da UE, cada Estado intervém na aprovação de como é que o dinheiro
é gasto nos Estados ACP/PTU. A reunião de Liubliana será uma oportunidade de explicar ao
público dos novos estados para que servem os dinheiros do FED e também para ver como é
que algumas empresas desses países podem beneficiar de concursos públicos futuros ao
abrigo do Fundo.
Poucos dos 12 estados têm um legado de projectos nos estados ACP, muitos deles, nos
últimos anos, têm centrado o auxílio aos seus vizinhos na Europa do Sudeste. Os fluxos
comerciais entre os novos membros da EU e os estados ACP são igualmente baixos.
Um conselheiro da delegação eslovena junto da UE em Bruxelas confirmou que a
implementação dos Acordos de Parceria Económica (APE) que terá início a partir do dia 1 de
Janeiro de 2008 e a erradicação da pobreza em África eram assuntos que estavam no topo
da lista de prioridades da Presidência eslovena da UE, Janeiro-Junho de 2008.  �
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% CHAVE DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO TOTAL MILHÕES DE EUROS

JJOORRNNAADDAASS  
EEUURROOPPEEIIAASS  DDOO
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO
Alterações climáticas 
e desenvolvimento

Las Jornadas Europeias do

Desenvolvimento realizadas em Lisboa,

de 7 a 9 de Novembro, reuniram funcioná-

rios europeus e dos países ACP, representan-

tes de muitas agências de desenvolvimento

da Europa, da ONU, da sociedade civil, do

sector empresarial, meios de comunicação,

peritos e cientistas, com o objectivo de se

centrarem nas alterações climáticas e no

desenvolvimento. Irá ser apresentado um

relatório sobre este acontecimento na quar-

ta edição do O Correio.        �

Kofi Annan e José Manuel Durão Barroso nas Jornadas
Europeias do Desenvolvimento em Lisboa.

© Comissão Europeia

REFORÇAR O CONTROLO 
DAS IMPORTAÇÕES DE MADEIRA

*Bulgária 0,14 31.754.800
República Checa 0,51 115.678.200
Estónia 0,05 11.341.000
Chipre 0,09 20.413.800
Letónia 0,07 15.877.400
Lituânia 0,12 27.218.400
Hungria 0,55 124.751.000
Malta 0,03 6.804.600
Polónia 1,30 294.866.000
*Roménia 0,37 83.923.400
Eslovénia 0,18 40.827.600
Eslováquia 0,21 47.632.200

*Estimativa



ENERGIAS: 
UM GRANDE POTENCIAL 
A DESENVOLVER 

EM ÁFRICA A
explosão dos preços do petróleo e
as tensões no Médio Oriente reva-
lorizaram, nestes últimos anos o
estatuto da África como parceiro

energético da Europa.
Segundo a BP Statistical Review of World
Energy 2007, o continente representava, no
final de 2006, 12,1% da produção mundial de
petróleo e 9,7% das reservas mundiais
comprovadas, ou seja, um pouco menos de
metade das reservas da Arábia Saudita. 
No ano passado, segundo a mesma fonte, a
produção africana de gás natural
representava 6,3% do total mundial.
Prevê-se, no entanto, um aumento desta
percentagem, na medida em que, na mesma
altura, as suas reservas comprovadas,
localizadas principalmente na Nigéria (2,9%),
Argélia (2,5%), Egipto (1,1%) e Líbia (0,7%),
representavam 7,8% das reservas do planeta.
Mas vista da Europa, a importância do
continente é ainda maior: em 2005, as

importações de petróleo bruto africano da UE-
25 foram de cerca de 20% e atingiram 14% no
caso do gás, proveniente essencialmente da
Líbia, Nigéria e Argélia. A África, e em
especial o Golfo da Guiné, é para a Europa um
duplo trunfo: a proximidade geográfica e a
possibilidade de diversificar as suas fontes de
aprovisionamento em relação às suas duas
fontes principais: a Rússia e o Golfo Pérsico.
Estas dimensões não foram esquecidas nos
meios da defesa. Foi por isso que, em Junho de
2006, a NATO realizou pela primeira vez na
África subsariana, mais precisamente em
Cabo Verde, manobras de simulação com vista
à intervenção num Estado fictício, rico em
recursos minerais e petrolíferos.

> Assalto às jazidas “marginais”

Os orçamentos consagrados à exploração
sobem a pique. Em 2005, a Exxonmobil, cuja
produção é 15% africana, tencionava investir

50 mil milhões de dólares até 2015. É a
consequência do efeito “tesoura”, implacável,
amplamente na origem das tensões do
mercado. Segundo o Vice-Presidente da
companhia Kevin Biddle, o crescimento
previsto da procura de petróleo será de 2% por
ano até 2020, altura em que as reservas terão
diminuído 4% ao ano. Para a Shell, com 20%
da produção de origem africana, esta
percentagem tende a aumentar, até porque o
continente foi subexplorado durante muito
tempo. A subida dos preços torna agora
rentáveis as jazidas ditas “marginais”, porque
estão encravadas. A exploração acelera na
Etiópia, na Bacia Central do Congo, nas
margens do Lago Alberto, na fronteira entre o
Uganda e a República Democrática do Congo
e no Mali. No Chade, a produção já arrancou
há vários anos. A pressão é tão forte que,
nalgumas partes das bacias costeiras, como
nos Camarões, a produção está a baixar. O
Banco dos Estados da África Central prevê,

U
m dos grandes eixos da parceria entre a UE e a África a
abordar na cimeira de Lisboa, de 7 a 9 de Dezembro, é a
energia. Os dois continentes têm necessidade um do outro
e esta interdependência tende a aumentar.

Segundo o serviço de estatísticas das comunidades europeias,
Eurostat, em 2006, 29,4% da totalidade das exportações ACP para a
UE (58,9 mil milhões de euros), consistiram em petróleo bruto e
refinado, bem como em gás natural, proveniente essencialmente de
África. E 15,5% das exportações da UE para os países ACP consistem
em produtos ligados ao consumo, à produção ou ao transporte de
energia: combustíveis, equipamentos eléctricos ou geradores.
Para a Europa, a África é um parceiro de primeiro plano. Em 2005, as

importações europeias de bruto e de gás africanos atingiram 20% e
14% do total, respectivamente. 
Só um país africano, o Níger, já fornece 13,5% de todas as
importações europeias de urânio. Ao mesmo tempo, o
desenvolvimento do continente africano passa pela valorização das
suas energias renováveis, amplamente subexploradas, a começar pela
hidroelectricidade. Mas para libertar as forças dos gigantes que são o
Congo ou o Nilo Azul, ou outros cursos de água, são necessários
fundos e competência europeus.
Este dossier convida o leitor para uma volta panorâmica desta
parceria em curso e em perspectiva e das oportunidades que o sector
energético africano pode oferecer. �

ENERGIAS FÓSSEIS:
a África, valor estratégico
em crescimento
A importância das suas reservas de combustíveis fósseis e a sua proximidade
geográfica, fazem da África um parceiro de primeiro plano para uma Europa,
preocupada em diversificar o seu aprovisionamento para reduzir a sua dependência
da Rússia e do Golfo Pérsico.

Europa e África à noite.
© NASA-DLR
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aliás, que, entre 2007 e 2009, a produção
petrolífera diminua 15% em toda a região,
excepto no Congo-Brazzaville. 
Em contrapartida, segundo a International
Energy Outlook 2007, a produção do Sudão,
que deverá duplicar, poderia ultrapassar 700
000 barris/dia até 2010. Mas a esperança
reside sobretudo em Angola, que poderia,
segundo a mesma fonte, triplicar a sua
produção actual para 4 milhões de barris/dia
até 2030, graças à exploração do offshore
ultraprofundo.

> Reservas cada vez 
mais preciosas: a teoria do pico

A perspectiva do esgotamento anunciado das
reservas mundiais de petróleo ajuda a
reavaliar o valor do petróleo bruto africano.
No entanto, as várias escolas têm opiniões
divergentes. Entre os “pessimistas”, estão os
partidários do geofísico da Shell, Marion
King Hubbert, que, em 1956, havia
desenvolvido um modelo matemático,
traçando, a partir das reservas estimadas e do
petróleo já consumido, uma curva que
indicava o pico a partir do qual a curva dos
recursos mundiais iria descer
inexoravelmente. Sentença: 2009. Os
partidários de Hubbert estão tanto mais
convictos quanto as suas previsões, relativas
ao declínio da produção americana a partir de
1970, foram confirmadas pelos factos.
Mas o economista principal da BP, Peter
Davies, considera injustificados os receios
relativos a uma penúria iminente. Na sua
opinião, as reservas situadas em zonas de
difícil acesso poderão ser exploradas com
recurso à inovação tecnológica e as “reservas
convencionais de petróleo comprovadas”
poderão dar, ao ritmo actual de produção,
para 40 anos. Por sua vez, o economista da
Universidade de Havard, Joseph S. Nye,
aposta numa redução provável da procura,
sob pressão dos adversários das energias
“sujas” e dos diplomatas, preocupados com a
dependência em relação ao petróleo
“estrangeiro”. Mas esta previsão não encaixa
nas previsões da BP de uma subida do
consumo mundial, arrastada pelo
crescimento chinês e indiano, de 85 para 113
milhões de barris/dia até 2030.
Quanto ao gás, se para os mais pessimistas
as reservas começarem a declinar 20 anos
após as do petróleo, para o Jornal Oil & Gas
elas correspondem a 65 anos de produção.
Estas previsões não têm em conta a opinião
do US Geological Survey que pretende haver
recursos importantes (cerca de dois terços do
nível actual) a descobrir. Seja como for, a

Eurogas, organização que defende os
interesses do sector europeu do gás, prevê
um aumento do consumo superior a 40% na
UE até 2030.
Ora, a África deverá desempenhar um papel
importante neste domínio. Há dois grandes
projectos em carteira. O primeiro, é o do
terminal de Olokola, a oeste de Lagos, com
um custo avaliado em 6 mil milhões de
euros, associando a Nigeria National
Petroleum Corporation (NNPC), a British
Gas, a Shell e a Chevron, cujo objectivo é
exportar 22 milhões de toneladas de gás
natural liquefeito, que o Banco Europeu de
Investimento prevê financiar. Além disso,
em Julho, a Sonatrach argelina e a NNPC
apresentaram em Bruxelas os estudos de
viabilidade do projecto de gasoduto
transariano, com uma extensão de 4 218 km
e um custo total de 7 mil milhões de euros,
para transportar o gás natural da Nigéria para
o sul da Europa, passando pelo Níger e pela
Argélia.
Além dos hidrocarbonetos, a África que, em
2006 contribuía com 4,8% da produção
mundial de carvão, possuía 5,5% das
reservas mundiais, provenientes
essencialmente da África do Sul, o que
representa mais do que toda a Europa dos 25
(3,9%). Mas há uma parte crescente deste
pacote que se destina a alimentar a geração

de electricidade na própria África, como
testemunha o projecto de central de carvão
de Mmamabula no Botsuana, que tem por
objectivo produzir 4 800 MW, a partir da
exploração de minas cujas reservas estão
avaliadas em 2,3 mil milhões de toneladas
por conta da empresa sul-africana de
electricidade ESKOM e da Botswana Power
Corporation. Os promotores deste projecto,
cuja primeira fase deveria arrancar em 2012,
justificam-no pela necessidade de prevenir o
receio de uma penúria da capacidade na
África Austral. A constatação vale
igualmente para o gás. Em Moçambique,
confia ao Correio o Ministro da Energia,
Salvador Namburete, a produção de gás não
se destina unicamente à exportação: uma
parte será absorvida pela nova central de
ciclo combinado de 750 a 1 000 MW de
Temane, que ficará operacional dentro de
três a quatro anos. 
Por último, a interdependência não diz
respeito apenas aos investimentos em África
das multinacionais de hidrocarbonetos ou do
gigante brasileiro do aço – CVRD – que
investiu na exploração das minas de carvão
de Moatize em Moçambique. Diz respeito
também ao diálogo sobre as condições de
acesso ao sector do gás europeu de
sociedades como a Sonatrach argelina, que
deseja tomar posições a jusante. �

S
egundo a Estratégia África aprovada pelo Conselho Europeu
em Dezembro de 2005, o apoio às infra-estruturas é uma das
grandes prioridades da União Europeia. Enquanto a Comissão
tenciona afectar até 5,6 mil milhões de euros para desenvolver

as infra-estruturas africanas, a partir de 2008 e até 2013, o BEI propõe-
se mobilizar, no conjunto dos países ACP, um montante de 1,5 mil mil-
hões de euros, proveniente da Facilidade Investimento, um fundo reno-
vável criado pelo Acordo de Cotonu, ao qual acrescem empréstimos
sobre recursos próprios por um máximo de 2,03 mil milhões de euros.
As possibilidades de intervenção serão aumentadas graças ao fundo
fiduciário destinado a financiar infra-estruturas em África e criado em
Fevereiro de 2006 com a Comissão Europeia, que contribui, numa pri-
meira fase, com um montante de 60 milhões de euros. 

> Efeito acumulado

Dotado de uma verba  inicial de 87 milhões de euros, este fundo
desempenhará um papel multiplicador. Este fundo deverá permitir ao
Banco autorizar mais de 400 milhões de euros em empréstimos para
redes transafricanas nos domínios da energia, água, telecomunicações,
transportes e tecnologias da informação.
O objectivo é assegurar a interligação do continente. Os dois primeiros
projectos a desenvolver  são a barragem de Felou, no rio Senegal, que
servirá o Mali, a Mauritânea e o Senegal, e a colocação do cabo
submarino de fibra óptica que contornará, de Sul a Norte, toda a costa
oriental da África. Diferentes ligações servirão igualmente Madagáscar
e os países encravados. No domínio energético, o BEI prevê igualmente
o financiamento de duas interconexões na África Austral: Zâmbia-
Namíbia, via a banda de Caprivi e Malaví-Moçambique. Está em estudo
um empréstimo de 100 milhões de euros para a construção de uma
barragem de 250 MW no Nilo Branco, no Uganda. Além disso, o BEI
tenciona financiar com 70 milhões de euros a construção do troço ganês
do gasoduto oeste-africano, entre a Nigéria e o Togo. A mais longo
prazo, o Banco analisa a possibilidade de participar na reabilitação da
barragem do rio Ingá, na RDC, juntamente com o Banco Mundial e o
Banco Africano de Desenvolvimento. É um projecto estruturante da

NPEDA. As energias renováveis beneficiarão também da contribuição
do Banco, que decidiu, em Dezembro, financiar um parque eólico de
uma capacidade de 9,4 MW, em Barbados.
Além disso, o tecto dos empréstimos do BEI à África do Sul aumentou
de 825 para 900 milhões de euros. A tónica é posta em acções que
permitam melhorar o acesso à água e à electricidade pelas populações
rurais e pelos townships (guetos criados durante o apartheid para
segregar os negros). Todavia, qual é a razão de pedir empréstimos ao
BEI, quando a China está pronta a conceder financiamentos
incondicionais no campo ambiental ou social e sem uma análise técnica
rigorosa dos projectos? O Presidente do BEI, Philippe Maystadt,
reconhece o problema e tenciona, a exemplo do Comissário Europeu do
Desenvolvimento, Louis Michel, desenvolver o diálogo com as
instituições financeiras chinesas, por exemplo o Eximbank, e os
governos africanos sobre as condições de investimento em África.  F.M.

�

www.bei.org

O BEI INTENSIFICA 
O INVESTIMENTO EM 
INFRA-ESTRUTURAS
Entre 2008 e 2013, o Banco Europeu de Investimento (BEI) tenciona investir até
4,4 mil milhões de euros nos países ACP e África do Sul. A tónica será colocada
nomeadamente no desenvolvimento de infra-estruturas, em especial energéticas. 
Falta ter em conta o factor “chinês”... 

QUADRO ESTATÍSTICO
Produção e reservas de petróleo comprovadas no final de 2006 (em milhões de barris)

Produção
Percentagem/ /

Resto do mundo Reservas

Percentagem  /
Resto do mundo 

2.0 2.2% 12.3 1.0%

Angola 1.4 1.8% 9.0 0,7%

Congo-Brazzaville 0.26 0.3% 1.9 0.2%

Egipto 0.67 0.8% 3.7 0.3%

Gabão 0.23 0.3% 2.1 0.2%

Guiné Equatorial 0.35 0.6% 0.23 0.3%

Líbia 1.83 2.2% 41.5 3.4%

Nigéria 2.45 3.0% 36.2 3.0%

Sudão 0.39 0.5% 6.4 0.5%

Chade 0.06 0.1% 0.9 0.7%

Tunísia 0.06 0.1% 0.7 0.1%

Outros países africanos 0.06 0.1% 0.6 0.1%

Total Africa 9.99 12.1% 117.2 9.7%

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2007

Bodys Isek Kingelez, Ville fantôme, 1996.
Meio misto, 120 x 570 x 240 cm.

Cortesia de C.A.A.C.
Colecção Pigozzi, Genebra.

Fotografia: Patrick Gries

Argélia



comprovadas de urânio: o Níger (6,8%), a
África do Sul (6,7%), a Namíbia (5,7%) e a
Argélia (0,7%).
Na Namíbia, onde a produção atingiu 3 200
toneladas em 2005, a empresa australiana
Paladin Resources tenciona produzir 1 200
toneladas adicionais a partir da mina de
Heinrich, no deserto da Namíbia, apesar dos
protestos dos ambientalistas, que temem que
a exploração do mineral radioactivo ameace
a ecologia do parque de Naukluft.
O Níger, segundo produtor africano (3 093 t)
que fornece, só à sua conta, 13,5% das
importações da UE, conseguiu
habilidosamente neste Verão tirar partido da
concorrência entre grupos mineiros para
impor, em Julho de 2007, uma valorização de
46 % do preço do urânio vendido ao n.º 1
mundial, a empresa francesa Areva, até então
única cliente. Mas este monopólio está a
viver os últimos dias. Em 2006, a China
Nation Nuclear Corporation adquiriu duas
concessões. 
E três empresas australianas obtiveram

recentemente autorizações de pesquisa. A
corrida ao urânio diz respeito a pelo menos
uma dezena de países. A Landmark Minerals
(Canadá) interessa-se pelo maciço de Hoggar
na Argélia, enquanto outra empresa
canadiana, a Pan African Mining, realiza
explorações em Madagáscar. 
Os australianos mostram-se empreendedores
e a Paladin Resources, já referida, está a
negociar uma autorização no Malawi,
enquanto na Tanzânia pelo menos cinco
companhias australianas obtiveram
concessões.
Na Zâmbia e na Mauritânia também estão em
curso prospecções, enquanto o Instituto Sul-
Coreano de Geociência e Recursos Minerais
pretende iniciar explorações na Nigéria. 
No Uganda, o Banco Africano de Desenvol-
vimento, o Fundo Nórdico e o Banco
Mundial financiam uma campanha de
prospecção geofísica aerotransportada. 
Por último, a empresa britânica Brinkley
Africa Ltd acaba de assinar um acordo com o
Comissariado-Geral para a Energia Atómica

da RDC, para lhe dar assistência no controlo
das exportações de materiais e de substâncias
radioactivas congolesas. Trata-se,
nomeadamente, de lutar contra o contrabando
e os perigos de proliferação para fins
militares ou terroristas que, como salienta
«The Economist», aumentaram com a
disseminação da tecnologia nuclear civil.
O empenhamento dos países africanos no
sector nuclear também os vai colocar perante
novos desafios, um dos quais é o custo muito
elevado das centrais, que se cifra em
milhares de milhões de dólares, assim como
o da gestão dos resíduos e da segurança.
Também se colocará a questão da sua
rendibilidade a longo prazo. Os adversários
do nuclear civil já argumentam que os custos
de produção da electricidade de origem
renovável serão inferiores até 2040. 
Assim, quer os países africanos tenham ou
não entrado no sector nuclear, este continente
já estratégico no mercado mundial do
petróleo, também o é agora no do urânio.
F.M. �

D
esde há dois anos que as cotações do urânio sobem em fle-
cha, provocando um aumento substancial da sua explora-
ção em África, onde é cada vez maior o número de países
que entram no sector nuclear.

Em menos de dois anos, de Dezembro de 2005 a Outubro de 2007, os
preços quase quadruplicaram, passando de 20 para 75 dólares/libra,
depois de terem tido um pico de 135 dólares em Julho de 2007. E
poderão ainda duplicar, segundo a previsão do «analista de mercado»
David Miller. A tensão no mercado é muito viva, devido não só ao
aumento esperado da procura, mas também ao receio, veiculado pelas
profecias mais pessimistas, de o urânio se esgotar no horizonte 2015-
2040. Este receio é contestado por Robert Vance, analista da Agência
para a Energia Nuclear da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE), segundo o qual «existe
actualmente urânio suficiente para produzir electricidade durante 270
anos», tanto mais que os novos reactores rápidos da 4ª geração são
supostos consumir 50 vezes menos urânio do que actualmente. De
qualquer modo, a procura vai aumentar: nos próximos cinco anos
serão construídas ou modernizadas 31 centrais no mundo. Até 2020, a
China só por si tenciona investir 8 mil milhões de dólares na
construção de 27 centrais e a Índia tenciona construir 17 até 2012.
A procura também vem de África. Na África do Sul, onde se receia
um défice da capacidade de produção de electricidade de 10 000 MW
até 2020, a companhia nacional de electricidade ESKOM tem em
vista a construção de um reactor da 4ª geração, provavelmente em
Koeberg, e outros projectos com uma capacidade total de mais de 4
000 MW, a somar às duas centrais existentes (de um total de 442
centrais no mundo), as únicas de África se exceptuarmos os pequenos
reactores de investigação.

> Programas nucleares africanos

Outros países africanos perfilam-se como futuros clientes. Em Julho
de 2007, o Presidente francês Nicolas Sarkozy e o guia da Jamahiriya
líbia, Muammar Khadafi, assinaram um protocolo de acordo que
prevê o fornecimento de um reactor civil à Líbia, facilitado pelo
compromisso da Líbia de renunciar às armas de destruição maciça e
de cooperar com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).
No ano anterior, a França tinha igualmente assinado um acordo de
cooperação nuclear com a Tunísia, que prevê a construção de uma
central de 600 MW.
Em Abril último, o Gana, que dispõe desde 1994, tal como a Nigéria,
de um pequeno reactor de investigação fornecido pela China, que
aliás assinou um acordo de cooperação com o Egipto em 2006,
anunciou que tencionava também lançar-se na produção de energia
nuclear. 
A Rússia, que já forneceu um reactor de investigação de 10 MW à
Líbia, está a realizar estudos prospectivos na Argélia na óptica do
arranque de um sector de produção nuclear neste país e dirige estudos
de viabilidade para a construção da central de Sidi Boulbra, no
Marrocos, que deverá entrar em serviço em 2016. A Namíbia,
primeiro produtor africano de urânio, projecta utilizar este recurso
para produzir electricidade. Mas talvez seja a Nigéria, para além da
África do Sul, que tem as maiores ambições: estão em curso
conversações com a AIEA para desenvolver neste país uma
capacidade de produção nuclear de 4 000 MW até 2025!
Este contexto favorável contribui para a corrida dos investidores no
continente, onde em 2006, segundo o Observatório da Energia de
Paris, quatro países tinham cerca de 20% das reservas mundiais

URÂNIO
CORRIDA
AO

Abu Bakaar Mansaray, Digital Man, 2004. Esferográfica e grafite sobre papel, 150 x 201,5 cm.
Cortesia de C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra.

Fotografia: Maurice Aeschimann
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satisfazer a procura interna, mas também a
exportar electricidade para a região (Jibuti,
Quénia, Sudão e Iémen). O contexto é
favorável à realização destes projectos, porque
a antiga relutância do Sudão e do Egipto em
relação a qualquer projecto de barragem a
montante do Nilo está em vias de desaparecer.
Uma entidade de cooperação tripartida, o
Gabinete Técnico Regional do Nilo Oriental,
cujo conselheiro jurídico é o ex-secretário-
geral do Grupo ACP, Ghebray Berhane,
fornece desde há algum tempo um quadro
comum de gestão dos projectos no rio.
Para as companhias de electricidade de todo o
mundo, África, uma das últimas grandes
fronteiras, oferece um filão de oportunidades
considerável. Os países emergentes estão à
espreita, como a China, que está a discutir com
o governo da Guiné a opção de construção da
barragem de Souapiti (600 MW) no rio
Konkouré, em troca do fornecimento de
bauxite.
O rio Zambeze é outro eixo estratégico, com
um potencial de 12 000 MW só na parte
moçambicana do seu curso. Neste país, a que
Portugal acaba de devolver a propriedade da
barragem de Cabora Bassa (2 075 MW), o
ministro da Energia, Salvador Namburete,
espera para 2015 a construção, a jusante, de
uma segunda obra importante, a barragem de
Mepanda Uncua (1 300 MW), cujo custo está
estimado em 1,3 mil milhões de dólares, bem
como de uma segunda central de 850 MW, a
norte de Cabora Bassa. As montagens
financeiras destes projectos ainda não estão
concluídas, mas tendo em conta as
necessidades da África do Sul e do mercado
interno em plena expansão, a Companhia de
Electricidade de Moçambique não está muito
preocupada com esta questão. Angola
constitui outro filão inexplorado, com as
bacias dos rios Cuanza (6000 MW) e Queve
(3000 MW). E a procura vai aumentar
rapidamente, num país onde o crescimento do
PIB ronda os 30% neste final de 2007.
Há outros projectos que vão aparecer
proximamente. Depois do Banco Mundial,
que deu luz verde em Abril a um
financiamento de 360 milhões de dólares para
a barragem de Bujagali no Nilo Branco, o
Banco Africano de Desenvolvimento acaba de
atribuir 110 milhões de dólares para o
projecto. No entanto é preciso contar com a
descida do nível das águas no lago Vitória, a
montante, que poderá reduzir a potência
esperada da obra, que passará de 250 MW para
175 MW. Na Nigéria, o Banco Mundial
tenciona também contribuir para a reabilitação
das barragens de Kainji (760 MW) e de Jebba
(540 MW) no rio Níger.

Dito isto, a execução destes projectos nem
sempre tem a unanimidade. As autoridades
moçambicanas, por exemplo, estão com muita
dificuldade para persuadir os ambientalistas
do fundamento da construção da barragem de
Mepanda Uncua. Com efeito, estes alegam
que provocará, por um lado, a expulsão de 2
000 pessoas, na maior parte criadores de gado,
e por outro que a retenção dos sedimentos e
dos lodos pela barragem terá um impacto
negativo para os mangais do delta do
Zambeze. Ao mesmo tempo, toda a gente
reconhece a necessidade de aumentar a

capacidade de produção energética em
Moçambique, condição sine qua non do
desenvolvimento. Incluindo PME industriais.
Em Bukavu, na RDC, os marceneiros,
alfaiates ou reparadores de televisão da zona
de Kadutu iriam todos para o desemprego ou
teriam de pagar a electricidade a um custo
proibitivo se o fornecimento da electricidade
da barragem do Ruzizi fosse interrompido. A
realidade é sem dúvida mais complexa do que
a clássica dicotomia elefantes brancos –
pequenos projectos.
F.M. �

Á
frica devia ser o paraíso das companhias de electricidade.
Só o sítio de Inga, no rio Congo, entre Kinshasa e o
Atlântico, possui um potencial estimado entre 39 000 e 44
000 MW: mais de duas vezes o equivalente da potência da

maior barragem do mundo, a das Três Gargantas, na China. Mas só uma
pequena percentagem deste potencial é utilizada (1 774 MW); e menos
de metade é operacional. A reabilitação está em curso com financia-
mento do Banco Mundial.
E Inga faz sonhar. Desde 1990, com financiamento do Banco Africano
de Desenvolvimento, a Electricité de France e a Lahmeyer International
realizaram um estudo de pré-viabilidade para a construção de uma
terceira central, Inga III, de uma quarta, Grande Inga, e depois de uma
auto-estrada da energia de 5 300 km, até à barragem de Assuão, no
Egipto. Mas a factura já se calculava então em 29 mil milhões de
dólares!
É verdade que dos projectos às realizações vai uma grande distância.
Mas o regresso da paz permite esperar um projecto de dimensão mais
modesta, mas já considerável. A construção da Inga III (3 500 MW) e
do Corredor Ocidental, uma segunda interconexão que liga Inga à
África do Sul, via Angola e Namíbia, com uma ligação para o
Botsuana. Um dos principais projectos da Nova Parceria Económica
para o Desenvolvimento de África (NEPAD).
A procura existe, imperativa. Se até 2012 não tiverem sido construídas
novas infra-estruturas de produção de electricidade, é toda a África
Austral que conhecerá um défice líquido. Além disso, a procura provém
igualmente da indústria mineira. Dois projectos gigantescos, a fábrica
de alumínio da BHP Billiton no Baixo Congo, com um custo de 2,5 mil
milhões de dólares, e a siderurgia do gigante mundial CVRD no Soyo
(Angola), exigem, por si só, uma capacidade de 1 800 MW, superior à
das centrais Inga I e Inga II actualmente em serviço! Um terceiro eixo
previsto é a interconexão entre Inga e Calabar, na Nigéria (2 100 km).
Depois da República Democrática do Congo (RDC), cujo potencial
hidroeléctrico total está avaliado em 100 000 MW, o potencial mais

importante do continente reside no planalto central etíope, onde o Nilo
Azul tem origem. Este também pouco explorado. A capacidade
instalada é com efeito inferior a 1 000 MW, enquanto o potencial etíope
anda à volta dos 40 000 MW. Mas esperam-se desenvolvimentos
rápidos. Em dois anos, a capacidade de produção do país vai mais do
que duplicar com a entrada em serviço das barragens Takeze (300
MW), Anabeles (460 MW) e Gigel Gibe II (420 MW). A estas juntar-
se-á, em 2011, a de Halale Werabesa (367 MW). Além disso, foi
solicitada a participação do Banco Europeu de Investimento no
financiamento da parte electromecânica do maior projecto da região, a
central Gilge Gibe III (1870 MW), com um custo estimado de 1,8 mil
milhões de dólares. Já foi assinado um contrato de engenharia para este
efeito entre a empresa etíope Electric Power Company e a empresa
italiana Salini Costruttori. Estes projectos não se destinam apenas a

HIDROELECTRICIDADE:
um potencial imenso 
e mal explorado
O futuro do continente passa pelo domínio do seu principal trunfo energético, porque
renovável: a hidroelectricidade. Luz sobre o potencial dos principais rios.

Projecto Moma Titanium em Moçambique “Encher a represa dragada”.
© EIB Photo Library

Barragem hidroeléctrica no Burkina Faso.
© EIB Photo Library
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da Silva, aproveitou para lembrar o «enorme avanço» do seu país na
produção de biocombustíveis, acrescentando o seguinte: “sob a
liderança do Senegal, queremos alargar esta iniciativa aos outros países
africanos que não são produtores de petróleo”, reunidos no grupo
denominado “OPEP verde”.
É assim que plantas outrora reservadas a utilizações limitadas, se vêem
agora enriquecidas com novas virtudes. É sobretudo o caso do tabanani,
ou purgueira, de que foram plantados recentemente no Senegal cerca de
188 hectares, havendo o objectivo de cobrir mais de 5 000 hectares com
este arbusto de flor originário do Brasil, cujas sementes fornecem um
óleo que até aqui era utilizado na medicina tradicional e na alimentação
animal.
No entanto, é a África do Sul que funciona como locomotiva neste
sector. São utilizados milho, cana-de-açúcar e outras plantas para a
África do Sul produzir, até 2010, 10% das suas necessidades em
gasolina e em diesel a partir de biocombustíveis. Os números são disso
testemunho: em 2005, a produção de biocombustíveis na África do Sul
atingiu cerca de 110 milhões de galões, permitindo que este país se
posicionasse no sétimo lugar do mundo, longe, é verdade, do primeiro
produtor, o Brasil, com 4 mil milhões de galões e os Estados Unidos
com 3,5 mil milhões de galões. 
Ainda que sejam produtores liliputianos, quatro outros países ACP
figuram na lista dos principais produtores mundiais de
biocombustíveis: Maurícia (26 milhões de galões), Zimbabué (6
milhões) e Quénia e Suazilândia, cada um produzindo três milhões de
galões. Outros países também decidiram lançar-se na produção de
biocombustíveis, como o Benim, Etiópia, Gana, Guiné-Bissau, Malawi,
Moçambique, Nigéria e, claro, o Senegal.  �

A
produção de energia renovável poderá fazer sair África da
pobreza. Esta é pelo menos uma convicção que partilham
cada vez mais Estados africanos, a começar pelos países
que não são produtores de petróleo. Mas o principal obstá-

culo ao desenvolvimento da produção de energia solar, eólica, geotér-
mica ou de biomassa (os grandes projectos de hidroelectricidade são
objecto de um artigo separado) continua a ser o seu custo relativamen-
te elevado, ainda que a prazo, com o barril de petróleo a poder atingir
em breve os 100 dólares, os investimentos se tornem cada vez mais
atractivos. Investimentos que beneficiam de múltiplos apoios, a come-
çar pelos financiamentos do Banco Europeu de Investimento e do novo
fundo de capital de risco proposto pela Comissão Europeia, dotado à
partida de 100 milhões de euros. Sem esquecer a Facilidade ACP-UE
para a energia, cujo orçamento se eleva a 220 milhões de euros (ler o
artigo consagrado a este fundo em O Correio n.º1).

> O continente menos electrificado

Segundo a Agência Internacional para a Energia (AIE), só 23% da
população subsariana tem acesso à rede eléctrica. As zonas rurais são
as mais desfavorecidas, com 8% apenas de habitantes ligados à rede e
muitas vezes têm de pagar um preço exagerado para produzir
electricidade a partir de grupos electrogéneos ou de painéis solares. As
energias renováveis – sobretudo as energias descentralizadas, como a
solar ou a eólica – poderão colmatar em grande parte este fosso. Mas
de momento não representam sequer 1% da electricidade
comercializada, quando o seu potencial é enorme. Segundo a OCDE,
apenas 7% das capacidades hidráulicas e menos de 1% das capacidades
geotérmicas são exploradas. Sem contar com as perdas de electricidade
no transporte, que chegam a atingir 40% em países como a Nigéria ou
o Congo, quando a média mundial não chega a 10%. Mas a
percentagem das energias renováveis (excluídos os grandes projectos
hidráulicos) na produção de electricidade continua igualmente a ser
baixa a nível mundial, ainda que o seu crescimento seja superior ao
consumo total, sobretudo nos países industrializados.

> Ventos caprichosos

Ainda que uma parte de África esteja situada na zona equatorial, onde
os recursos em matéria de vento são muito mais fracos do que na
Europa ou na América do Norte, o potencial eólico de África está longe

de ser negligenciável. A começar pelos países mais distanciados do
Equador: África do Sul e os países situados ao longo do Mediterrâneo.
Nas regiões do centro de África, a preferência vai para os projectos de
menor envergadura. Em 2002, a capacidade eólica de África ainda era
fraca, da ordem dos 150 MW, ou seja, 0,5% da capacidade instalada
mundial. Mas o sector está em pleno crescimento e este ano apresenta
uma capacidade instalada de cerca de 1 000 MW. De momento, os
projectos mais importantes situam-se em Marrocos e na Namíbia,
seguidos pelo Egipto, Eritreia, Tunísia, Argélia e Líbia e África do Sul.
Assim, o parque eólico de Zafarana, na costa do mar Vermelho, onde
os ventos sopram fortes, produz 160 MW, alimentando em
electricidade 340 000 lares egípcios.

> A geotermia no Rift

A exploração da geotermia é particularmente interessante na «falha
natural» do vale do Rift. No entanto, actualmente nem a Etiópia, nem
o Uganda ou a Tanzânia, exploram esta fonte; apenas o Quénia se
decidiu lançar na aventura, construindo, com a ajuda da UE e da
Alemanha, a maior central geotérmica de África, que fornece 10% da
electricidade do país, percentagem que Nairobi tenciona duplicar.

> A atracção dos biocombustíveis

Ainda que os biocombustíveis estejam cada vez mais desacreditados
por causa, simultaneamente, do seu impacto maior do que previsto
sobre o clima e do risco que representam de aumento do preço dos
mesmos produtos, mas utilizados para fins alimentares, para muitos
países africanos não deixam de representar uma alternativa importante
para o petróleo. Além disso, os biocombustíveis são vistos como
criadores de empregos num sector, a agricultura, predominante na sua
economia. Segundo o Banco Mundial, a indústria dos biocombustíveis
exige 100 vezes mais mão-de-obra por unidade de energia produzida do
que a energia fóssil. No Brasil, a indústria do bioetanol asseguraria
mais de meio milhão de empregos directos.
Se exceptuarmos a África do Sul, o Senegal foi um dos primeiros
países de África a revelar interesse nos biocombustíveis, cultivando
mesmo a ambição de servir de plataforma para a entrada dos
biocombustíveis em África. Foi isto que reafirmou em Maio último em
Brasília o Presidente senegalês Abdoulaye Wade, que veio assinar uma
série de acordos com o Brasil. O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula

AS ENERGIAS RENOVÁVEIS,
UM TESOURO 

A VALORIZAR

Marie-Martine Buckens
Titos Mabota, Bicicleta rural, 2006. Meio misto, 180 x 150 x 350 cm.

Cortesia de C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra.
Fotografia: Grant Lee Neuenburg

Calixte Dakpogan, Heviosso, 2007. 
Plástico, ferro, vidro, cobre, madeira, 76,5 x 57 x 26,5 cm.
Cortesia de C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra. Fotografia: Maurice Aeschimann



promovendo ao mesmo tempo as energias renováveis e a eficiência
energética. O Conselho verifica que África dispõe de um enorme
potencial no que diz respeito tanto a combustíveis fósseis como a
energias renováveis, mas no segundo caso este potencial está
largamente inexplorado, quer se trate de biocombustíveis ou das
energias hidroeléctrica, geotérmica, solar ou eólica.
Por consequência, o Conselho preconiza o reforço do apoio ao sector
energético africano através da cooperação bilateral e do Fundo Europeu
de Desenvolvimento. Insiste na necessidade de executar a parceria
euro-africana para as infra-estruturas, dotada de um envelope financeiro
de 5,6 mil milhões de euros para o período 2008-2013, assim como na
reconstituição da Facilidade ACP-UE para a energia (250 milhões de
euros).
Mas a UE pretende igualmente orientar o diálogo sobre as políticas
energéticas dos países africanos e a utilização das receitas do petróleo e
do gás para fins de desenvolvimento. A Comissão e os Estados-

Membros são convidados a ajudar os parceiros africanos a aumentar o
fluxo de receitas provenientes das indústrias extractivas afectadas a
projectos económicos e sociais. Para esse efeito, os ministros propõem
a criação de fundos de solidariedade no sector do petróleo, alimentados
pelos utilizadores de energia e por investidores privados, bem como
fundos de utilização alimentados por capitais provenientes da
exploração dos recursos energéticos, destinados às gerações futuras.
Nesta óptica, a UE propõe que seja melhorada a transparência dos
fluxos financeiros provenientes da exploração dos recursos naturais,
pressuposto essencial para a instauração de um melhor ambiente de
negócios. Entende ajudar os governos africanos a reforçarem a
transparência no processo de tomada de decisões e nas negociações
com os parceiros estrangeiros, nomeadamente contribuindo para o
reforço das capacidades institucionais.
Neste espírito, a UE tenciona promover a Iniciativa para a
Transparência das Indústrias Extractivas (ITIE) e incentivar as
multinacionais europeias a respeitarem as suas normas e, por outro
lado, os bancos europeus a aplicarem as da Sociedade Financeira
Internacional do Grupo do Banco Mundial, no que se refere à
transparência dos pagamentos e dos contratos neste sector.
Com base na lição retirada da presença crescente em África de actores
emergentes, confirmada pela realização da reunião anual do Banco
Africano de Desenvolvimento em Xangai, em Maio último, a UE
propõe que sejam associados ao diálogo «novos doadores e
investidores». Na sequência dos anúncios feitos no início do ano pelo
Comissário para o Desenvolvimento Louis Michel e pelo Presidente do
Banco Europeu de Investimento (BEI), Philippe Maystadt, da sua
intenção de realizar um diálogo com a China sobre estas questões.
A parceria deverá igualmente instalar um quadro regulador mais
favorável para as indústrias da energia em África. Daí a oferta de um
apoio aos esforços africanos para criar o quadro jurídico, regulamentar
e fiscal específico para atrair investidores e capitais de risco. Medidas a
concretizar em sinergia com os Acordos de Parceria Económica (APE)
que deverão ser assinados no final de 2007 com as seis regiões ACP. A
parceria integra igualmente as alterações climáticas na cooperação para
o desenvolvimento, apoiando as capacidades dos países africanos para
se adaptarem, para atenuarem os efeitos negativos, para limitarem as
suas emissões de gás com efeito de estufa, em especial as devidas à
desflorestação, e para utilizarem mais eficazmente a biomassa. Em
Setembro, o Comissário Louis Michel propôs, para este efeito, aos
Estados-Membros da UE a criação de uma aliança a fim de ajudar os
países em desenvolvimento a adaptarem-se e a prepararem-se para as
alterações climáticas. E a Comissão avançou com um montante inicial
de 300 milhões de euros para o período 2008-2010, sem contar com as
contribuições suplementares que os países da UE poderão dar. Na
prática, a UE conta apoiar os esforços destinados a reduzir a combustão
com chama do gás no processo de produção de petróleo. O sinal
político dado pelos 27 deverá favorecer as sinergias entre os diferentes
instrumentos da política europeia: o Fundo Europeu de
Desenvolvimento e a Facilidade Euro-Mediterrânica de Investimento e
de Parceria que gere o BEI, cujos empréstimos e capitais de risco se
destinam a grandes projectos de infra-estruturas industriais, dotado de
um orçamento de 8,7 mil milhões de euros para o período 2007-2013.
Grandes projectos como o gasoduto trans-sariano Nigéria-Argélia
podem ao mesmo tempo dar resposta aos imperativos de integração
continental africana, de segurança de aprovisionamento para a Europa
e beneficiar de várias fontes. Os recursos do BEI para os países ACP
(3,7 mil milhões de euros para o período 2008-2013) e os das agências
ou dos bancos bilaterais podem combinar-se para satisfazer objectivos
de interesse mútuo. F.M. �

T
udo começou no Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de
2007, quando os Chefes de Estado e de Governo dos 27 adop-
taram um plano de acção global no domínio da energia para
o período 2007-2009, que prevê a instituição de um diálogo

específico sobre este tema com os países africanos. Posteriormente, em
meados de Maio, os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros pro-
puseram que fosse objecto de um acordo formal na Cimeira UE-África
uma parceria neste domínio.
Nas suas conclusões, os ministros explicam que a UE tenciona criar um
quadro global de diálogo a longo prazo, elaborado com a União
Africana, em cooperação com a Nova Parceria para o Desenvolvimento
de África (NEPAD) e o Fórum dos ministros da Energia em África
(FEMA). Para esse efeito, os ministros europeus recomendam a
realização de uma reunião euro-africana de alto nível sobre a energia,
todos os dois anos.

Entre os seus objectivos figura a melhoria do acesso nos países
africanos a serviços energéticos seguros, fiáveis, de custo acessível,
diversificados, respeitadores do clima e sustentáveis, em concertação
com o Banco Mundial. A parceria visa igualmente fazer com que o
sector contribua para os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento
e para reforçar a segurança de aprovisionamento energético. Garantia
de abastecimento para os europeus e oportunidades de mercado para os
africanos. Aliás, a importância estratégica, enquanto fornecedor de
petróleo, de África, cujo potencial em matéria de gás lhe permitirá
produzir 50 milhões de toneladas de gás natural liquefeito GNL por
ano, ou seja, 30% do total mundial, foi sublinhada igualmente pelo
deputado neerlandês Jos Van Gennip, autor de um relatório sobre esta
questão publicado em 2006 pela Assembleia Parlamentar.
Mas para atingir estes objectivos, prosseguem os ministros, é preciso
aumentar os investimentos nas infra-estruturas do continente,

Devido à crescente interdependência entre os dois continentes em matéria de energia,
deve ser criada formalmente uma parceria neste sector na Cimeira UE-África a realizar
em Dezembro, em Lisboa.

A parceria energética
e a AGENDA da
CIMEIRA UE-ÁFRICA

© EIB Photo Library

Projecto de electricidade no Quénia.
© BEI Photo Library

© BEI Photo Library
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A
Cimeira de Lisboa é a segundo do
género, após a do Cairo em 2000,
que já tinha manifestado a vontade
de alargar o campo da cooperação

entre os dois continentes a vários domínios:
economia, luta contra a criminalidade, defesa,
etc. Mas muitas coisas mudaram em sete anos
em todos os parceiros. Assim, o número de
Estados-Membros da UE quase duplicou, ao
passo que a Organização da Unidade Africana
se transformou em União Africana e integrou
a Nova Parceria Económica para o
Desenvolvimento de África (NEPAD). Nos
dois continentes, houve igualmente progres-
sos em matéria de democratização, indica um
documento preparatório europeu.
Esta evolução torna urgente a realização da
cimeira de 2007, tanto mais que a anterior,
programada para 2003, não pôde realizar-se
devido a desacordos entre Africanos e
Europeus sobre a oportunidade da
participação do Presidente do Zimbabué,
Robert Mugabe. Se os Europeus, a começar
pelos Britânicos, sublinhavam as violações
dos direitos humanos e do Estado de Direito
no Zimbabué para justificarem o seu ponto de
vista, os Africanos objectavam que cada parte
decidia soberanamente quem a deveria
representar.

> “Nada poderá impedir 
esta cimeira”, diz Louis Michel

Quatro anos depois, persistem as mesmas
divergências em relação ao caso zimbabuense.
Mas predomina nas partes a vontade de evitar
que esta questão delicada impeça a realização
da cimeira. Embora o Primeiro-Ministro
britânico, Gordon Brown, e outros
responsáveis europeus tenham dado a entender
que poderiam reconsiderar a sua participação,
se o Presidente do Zimbabué estivesse
presente, prevalecia a certeza entre os
diplomatas de que a cimeira teria lugar,
independentemente do nível de representação
de algumas delegações. Isto conforta a
convicção expressa no final de Setembro pelo
Comissário Europeu do Desenvolvimento,
Louis Michel, de que nada poderá impedir a
realização da cimeira, aguardada há quatro
anos, sobretudo após a recente Cimeira África-
China. Porque, se a perspectiva de grandes
investimentos chineses parece atraente a curto
prazo para os Estados financeiramente falidos,
convém ultrapassar a exploração dos recursos
naturais e visar o longo prazo. A relação com a
UE é talvez mais exigente a curto prazo, mas
mais promissora, sublinha um diplomata
envolvido na preparação da cimeira.

Por seu turno, a presidência da UE, pela voz
do Ministro das Relações Externas português,
Luís Amado, indicou, em Outubro, que seria
um erro imenso no plano estratégico paralisar
a relação entre duas organizações continentais
tão importantes por causa de um problema no
Zimbabué.
A pressão política vem de todos os lados. No
Conselho da UE, salienta-se que a América
Latina também realizou a sua cimeira em 2006
com a África e, por isso mesmo, chegou a hora
de os dirigentes africanos se reunirem com os
europeus, que são o parceiro mais importante
sob todos os pontos de vista. E a necessidade
deste encontro é tanto mais premente que,
depois da Cimeira do Cairo, a abordagem
evoluiu imenso. Do lado europeu, há cada vez
mais consciência de que a UE tem interesses
estratégicos em África, nomeadamente no
sector energético (ver dossiê consagrado a este
assunto e à parceria energética UE-África nas
páginas 18 e 19).

> Agir juntos

A abordagem é, pois, que os grandes desafios,
como os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio, as migrações ou o terrorismo, devem
ser enfrentados em comum, em África e com a

África. Por outras palavras, Lisboa consagra o
reconhecimento de que, se a África precisa
indubitavelmente da Europa, a Europa
também precisa da África. Ultrapassou-se o
paradigma doadores/beneficiários que passa a
fazer referência a uma interacção mais sólida
em vários domínios (paz e segurança,
governação, comércio, migrações, alterações
climáticas e energia), comenta um diplomata
europeu.
Todos estes elementos se encontram nos dois
documentos que serão adoptados na cimeira: a
Estratégia Comum e o Plano de Acção, cujo
objectivo é aprofundar a Estratégia África,
aprovada em Dezembro de 2005 pela UE, com
a ajuda da parte africana. Estes documentos
delimitam o roteiro de uma nova parceria, que
tem em conta o processo de diversificação e de
alargamento da cooperação entre os dois
continentes.
Entre os principais objectivos, refira-se o
reforço da parceria ao serviço da Estratégia
Comum. Esta visa, nomeadamente, continuar
a promover a paz e a segurança, mediante o
apoio às capacidades africanas de manutenção

da paz e, em especial, à African Stand-By
Force. Visa também o desenvolvimento
sustentável, os direitos humanos e a integração
continental, a melhoria da boa gestão dos
assuntos públicos, através do apoio às
reformas, com base no Mecanismo Africano
de Revisão pelos Pares, mas também a luta
contra o tráfico ilícito dos recursos naturais.
A estratégia diz também respeito às questões-
chave do desenvolvimento, como o aumento
da ajuda e a melhoria da coerência das
políticas nesta matéria. Deve também
disponibilizar meios para que as migrações
possam colaborar no desenvolvimento
sustentável nos dois continentes. As questões
ambientais e a segurança alimentar também
integram a nova parceria.
Terceira prioridade: responder juntos aos
desafios planetários, como as violações dos
direitos humanos, as questões de saúde, do
ambiente e da segurança energética, as
tecnologias da informação, o terrorismo e as
armas de destruição maciça. Outro destes
desafios importantes é a integração da África
na economia mundial e a melhoria da sua

competitividade, através dos Acordos de
Parceria Económica (APE) com as quatro
regiões da África subsariana. Lisboa será
igualmente um teste à vontade política de uns
e de outros, em função do montante dos
compromissos financeiros a subscrever.
Enfim, a estratégia comum visa alargar a
parceria aos agentes não estatais: empresas,
sindicatos, sociedade civil e parlamentos. A
Cimeira de Lisboa terá o seu “festival off”,
com uma série de acontecimentos
simultaneamente periféricos e inerentes ao
evento central: a Cimeira dos Chefes de
Estado e de Governo. O programa inclui
também uma reunião dos parlamentares pan-
africanos e europeus, encontros entre
membros da sociedade civil, uma cimeira da
juventude, bem como um encontro Africa
Finance Investment Forum centrado nas
oportunidades de negócios em África
(www.emrc.be). No momento da publicação
de “O Correio”, o único receio dos diplomatas
susceptível de manchar a cimeira dizia
respeito a eventuais dificuldades nas
negociações sobre os APE. F.M. �

A Cimeira UE-África de 8 e 9 de Dezembro, em Lisboa, inicia, segundo os seus
promotores, uma viragem capital nas relações entre os dois continentes sobre a
necessidade de elaborar um roteiro para enfrentar conjuntamente vários desafios à
escala planetária.

Cimeira UE-África

Pathy Tshindele, Untitled, 2007. 119x198 cm, acrílico em tela, “Porquê África?
Colecção Pigozzi”, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Electa 2007.

Créditos C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra.

UMA VIRAGEM 
NAS RELAÇÕES ENTRE 
OS DOIS CONTINENTES
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P
rovam-no as múltiplas iniciativas tomadas nos últimos meses,
a começar pelo encontro organizado em Junho último pela
Comissão Europeia, reunindo pela primeira vez representantes
oriundos não só da Europa e da África, mas também da China.

Um encontro que deveria permitir alargar o debate quando a UE encon-
trar os seus parceiros nas Cimeiras UE/China e UE/África, previstas
para 27 de Novembro, em Pequim, e de 7 a 9 de Dezembro, em Lisboa,
respectivamente.
A UE, a África e a China, parceiros em concorrência? Foi esse o tema
central do encontro organizado pela Comissão, em 28 de Junho último,
que reuniu em Bruxelas mais de 180 peritos – políticos, industriais,
cientistas e diplomatas – provenientes de África, Europa e Ásia. O
objectivo era explorar as possibilidades de uma cooperação UE-China
com a África. Porque, se o termo cooperação “triangular” se impunha,
tratava-se, na realidade, de evitar um confronto potencial entre o
primeiro parceiro comercial e investidor em África, a UE, e o país que,
em poucos anos, subiu ao terceiro lugar mundial, a China. “Somos
concorrentes”, declarou Louis Michel, Comissário Europeu do
Desenvolvimento, na abertura da conferência, “mas também somos
parceiros, e a África deve beneficiar de uma relação reforçada entre nós
e não sair prejudicada”.

> Um comércio próspero

Convenhamos: os Europeus estão preocupados, acima de tudo, em não
perder as relações privilegiadas que mantêm há décadas em África, em
especial na África subsariana. “A penetração chinesa em África atingiu
uma expansão tal que nos incita a questionarmo-nos e a reflectir sobre
qual será a melhor forma de reagir”, indicava em Junho passado um
perito europeu. Os números são eloquentes: dos 6% de crescimento
económico que regista, em média, a África nos últimos anos, “o efeito
China” contribuiria com 2 pontos para essa percentagem, directamente
graças aos seus investimentos e às cerca de 900 empresas implantadas
em África, ou indirectamente devido à subida brusca dos preços das
matérias-primas e dos produtos agrícolas ou haliêuticos, de que a China
é hoje o primeiro comprador mundial. Assim, Pequim é agora o terceiro
parceiro comercial da África, com trocas que subiram para mais de 55

R
afael Diaz, dono da sua própria empre-
sa “Soleil Vert”, trabalhava com o seu
responsável químico na sua pequena
indústria situada numa divisão nas tra-

seiras da sua própria casa, que dá para um peris-
tilo e para uma antiga reserva. 
Estamos numa zona residencial mais ou menos
chique dos arredores de São Domingos. 
Mal se sentava, chegava outro cliente. Para
além de ser a sua residência e a sua fábrica, a
sua casa serve ainda de estação de serviço. E o
responsável químico é o seu empregado das
bombas. A bomba manual é accionada. O
enorme todo-o-terreno que chegou atesta o
depósito. E o seu proprietário está claramente
satisfeito e orgulhoso por conduzir um veículo,
cujo escape liberta um fumo limpo. A
demonstração fala por si. 
O próprio Rafael Diaz presta-se ao jogo e deixa
estar a mão na saída do escape durante um
minuto. Nenhuma sujidade.
O cliente vai-se embora depois de ter louvado a
Soleil Vert ao ponto do índice de satisfação
poder ser utilizado num anúncio publicitário:
“Utilizo este combustível desde há um mês. O
motor tem menos fricção, polui menos e tem
um bom rendimento. Em termos de custo e de
qualidade, é realmente rentável. Não tive que
mudar nada no motor, passei muito
simplesmente de um combustível para o outro”.
Rafael Diaz pode agora sentar-se e contar a
história da Soleil Vert e a sua.*

> Matérias-primas gratuitas

Utilizamos óleo reciclado proveniente
sobretudo do sector hoteleiro. Trata-se de um
óleo residual utilizado nos fritos. Existem
tanques nos hotéis para recolher este tipo de
óleos. Quando os tanques estão cheios,
telefonam-nos e nós vamos buscá-los. E não
pagamos nada. Os hotéis são, em princípio,
obrigados a tratar estes óleos e, se não o
fizerem, ficam sujeitos a pagar coimas. Nós
somos uma solução. 

> Preço da mercadoria

O preço do biodiesel é indexado pelo preço do
gasóleo. Estamos actualmente a cobrar 85 pesos
por galão, contra os 95 pesos do gasóleo
clássico. 90% dos nossos clientes são empresas,
essencialmente empresas de distribuição.

> Perspectiva

As empresas estão a desenvolver-se muito na
República Dominicana. Espero que possamos
tirar partido muito rapidamente dessa realidade.
Não é difícil encontrar clientes. Além disso, o
Estado também fez uma campanha positiva de
informação. Se conseguíssemos produzir mais,
venderíamos a produção toda. Mas o meu
projecto está ainda na primeira fase.
Economicamente, já começámos a ter uma
produção e vendas contínuas, o que nos vai
permitir aumentar a nossa capacidade de
produção. Os dois primeiros anos foram
consagrados a estudos de mercado, à
constituição legal da sociedade e ao contacto
com as estruturas do Estado. Agora entramos
num ritmo diferente de produção. A Soleil Vert
tem por objectivo produzir 5.000 galões por dia,
com uma tecnologia emergente da Europa e dos
Estados Unidos. O nosso produto poderá ser
certificado nos mercados como “biodiesel
dominicano” e estará numa boa posição
relativamente à concorrência. 

> Da Bolsa de valores de Manhattan 
ao biodiesel

Tornei-me empresário de biocombustível depois
de ter trabalhado como engenheiro de sistemas
numa empresa na bolsa de valores de Nova
Iorque. Era responsável pelas energias
alternativas. Há já algum tempo que pensava abrir
a minha empresa na República Dominicana. Um
dia vi os dados sobre o consumo de gasóleo e
decidi-me. O mercado na República Dominicana
está avaliado em 500 milhões de galões por ano.
1% representa uma pequena fortuna.

> Não há pressão por parte 
das empresas petrolíferas 
… por agora

No início, tive medo de ter como adversários a
Shell ou a Texaco, sendo eu um pequeno
empresário e conhecendo historicamente a
capacidade política dessas empresas, tanto na
Europa como na Ásia e na América Latina.
Neste momento, não estamos a sofrer
nenhuma pressão. Nenhum país possui hoje a
capacidade de ser auto-suficiente, porque a
produção de óleo vegetal não pode rivalizar
com a energia fóssil. E a produção de um só
país é demasiado pequena  para enfrentar a
Exxon ou a Texaco.
Não foi fácil começar esta actividade, porque
havia muita incredulidade, certamente por
falta de conhecimento. Muitas pessoas
pensavam que eu era louco e que estava
profundamente enganado. Foram precisos
muitos esforços e praticamente só com
recursos próprios. E investimentos limitados.

> Apoio

Conseguimos obter um crédito de 150.000
euros do Banco Europeu de Investimento, mas
o princípio é de 1 euro investido por cada euro
de empréstimo. Não podemos aproveitar todo o
crédito porque não tínhamos 150.000 dólares
para investir. E o êxito da empresa até agora não
pode servir de garantia. 

> Vantagem ecológica 

Ecologicamente, é importante. Somos um país
de turistas. Menos poluição permite preservar
os rios e mantê-los mais limpos. O mesmo se
passa com o mar e a atmosfera. Assinámos o
Protocolo de Quioto, que representa um
compromisso ecológico. Além disso, o país
pode receber “créditos verdes” por cada
tonelada de gás carbónico que não produz.    �

* Entrevista de Hegel Goutier e Pedro da Fonseca

EMPRESÁRIOS 
DOMINICANOS:
pequenas empresas
com imaginação

Hegel Goutier UE – ÁFRICA – CHINA,
A NOVA COOPERAÇÃO TRIANGULAR?
Perante o desenvolvimento sem
precedentes da China – e dos seus
capitais – em África, a União Europeia,
primeiro parceiro do continente, decidiu
apostar na cooperação em vez do
confronto.

Seni Awa Camara, Untitled, 1988. Terracota, 81 x 27.3 x 22.5 cm.
Cortesia de C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra.

Fotografia: Claude Postel



A
s fundações europeias são agentes
importantes nos seus próprios paí-
ses e a nível internacional: têm uma
grande responsabilidade porque

podem utilizar os seus fundos para apoiar o
desenvolvimento local, a investigação, o sec-
tor social, as artes e a cultura, e reunir os deci-
sores políticos e a sociedade civil.
O que é uma fundação? É uma instituição
privada com personalidade jurídica, detentora
de um capital que pode ser disponibilizado
para missões específicas sem fins lucrativos.

> As fundações bancárias italianas

No âmbito das fundações europeias, as
fundações bancárias italianas são um exemplo
extremamente interessante. A distribuição dos
seus fundos no território é de tal vulto que
desempenha, especialmente no campo
sociocultural, um papel auxiliar das políticas
públicas europeias, nacionais e locais. Poder-
se-á dizer também que, em determinadas
regiões, o seu contributo é de certo modo
necessário.

As fundações foram instituídas em 1991 pela
Lei Amato/Carli, que impôs a distinção entre
os bancos (que tinham que iniciar um processo
de privatização) e as fundações em duas
entidades jurídicas diferentes. Na sequência
desta legislação, foram criadas fundações de
grande dimensão, inicialmente identificadas
como proprietárias da totalidade do capital dos
antigos bancos públicos, mas foram
igualmente convidadas a injectar este mesmo
capital no mercado.
Estas instituições operam segundo
modalidades diferentes, sendo a atribuição de
bolsas a principal, nos domínios clássicos das
grandes fundações: formação e investigação,
artes e cultura, saúde, bem-estar, a que se
podem acrescentar, para determinados
estatutos, as questões ligadas ao ambiente e à
promoção do desenvolvimento local. As
fundações funcionam na fronteira entre a
economia privada, pública e civil (isto é, nas
áreas sem fins lucrativos). Na verdade, as
fundações conseguem os seus lucros na
primeira esfera e precisam de dialogar e ligar
recursos e políticas com a segunda. A terceira

esfera é o principal domínio ao qual elas
pertencem de pleno direito e onde encontram
os seus interlocutores mais importantes.
Pelo menos dez destas fundações possuem
capitais que ultrapassam o limite de mil
milhões de euros, ao passo que cerca de trinta
possuem mais de cem milhões.
Os limites máximos anuais aumentam
constantemente, indo de um milhão de euros,
tratando-se de pequenas fundações, até cerca
de 200 milhões, para as três primeiras
fundações: MontePaschi, Cariplo e
Compagnia di San Paolo, que se encontram
entre as dez principais fundações europeias em
termos de capital e de contribuição.
Consequentemente, se considerarmos este
montante de verbas crescente a ser distribuído
por projectos sociais, culturais e de
investigação com maior autonomia e liberdade
de acção, logo constataremos o papel
primordial que as fundações desempenham.
Estas estão a tornar-se em organizações
modernas, dotadas de estratégias operacionais
específicas, de pessoal jovem e pessoal
especializado, de uma verdadeira
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mil milhões de dólares em 2006, contra 40 mil
milhões no ano anterior e que deverão
duplicar nos próximos cinco anos. Em
contrapartida, a parte da Europa, primeiro
parceiro, diminui a olhos vistos.
Paralelamente, as relações entre a China e a
União Europeia prosperam. O comércio
bilateral foi multiplicado por 40 desde as
reformas iniciadas pela China em 1978, e já
ascendia a mais de 174 mil milhões de euros
em 2004. A China é agora o segundo parceiro
da UE, a seguir aos Estados Unidos, ao passo
que a UE se tornou no primeiro parceiro de
Pequim em 2004. A nível institucional, a UE e
a China mantêm relações constantes,
assinaladas por uma reunião anual dos Chefes
de Estado e de Governo, devendo a próxima
ocorrer em Novembro, em Pequim. No
momento em que a UE sente dificuldades em
organizar uma reunião com os seus parceiros
africanos – a primeira Cimeira UE/África teve
lugar em 2000 e a segunda está prevista para
Dezembro deste ano – os dirigentes chineses
redobraram de esforços. Organizam, desde
2000, o Fórum Ministerial de Cooperação
África-China (FOCAC) transformado em
Cimeira em 2006, quando o Presidente Hu
Jintao recebeu 48 Chefes de Estado africanos.
Falta inventar uma Cimeira trilateral.

> A experiência africana

Em Bruxelas, os representantes chineses –
entre eles, o Embaixador Liu Guijin,
representante especial do governo chinês para
os assuntos africanos – sublinharam por seu
lado “a grande amizade entre o seu país e os
irmãos e irmãs africanos”, criticando, na
circunstância, o passado colonial da Europa.
Do lado africano, as reacções eram mais
mitigadas e vários participantes na reunião de
Bruxelas sublinharam a oportunidade real que
representa o empenhamento chinês, mas
também o risco real – e já demonstrado – de
dumping e de pilhagem dos recursos naturais. 
Por sua vez, a Comissão Europeia evitou toda
a crítica, nomeadamente sobre a política “sem
condição” praticada por Pequim na sua ajuda.
Visivelmente, os Europeus preferiram a
cooperação ao confronto. Necessidade obriga.
“Deixámos o lugar vazio”, prossegue o perito
europeu, e os Chineses ocuparam-no. É
importante, diz ainda, analisar o
funcionamento da ajuda chinesa, mais flexível
que a nossa, aparentemente melhor adaptada e
acompanhada de um diálogo de igual para
igual. Em contrapartida, os Chineses, apesar
do seu empenhamento espectacular, são por
vezes surpreendidos por determinadas
realidades deste continente e pedem-nos

explicações, acrescenta o perito. E é esta
“experiência africana” que a Europa tenciona
negociar com os chineses para levar Pequim a
aceitar a parceria triangular.

> Cooperação concreta

A Comissão Europeia vai mais longe. Em
forma de encerramento da conferência de
Bruxelas, Bernard Petit, director-geral adjunto
do desenvolvimento na Comissão, enumerou a
lista, não exaustiva, dos domínios em que a
China e a UE poderiam trabalhar de mãos
dadas: a reforma do sector da segurança na
República Democrática do Congo, o processo
de Kimberley e FLEGT – dois programas

destinados a assegurar a legalidade do
comércio de diamantes e de madeira,
respectivamente, – mas também, e acima de
tudo, a reforma das infra-estruturas. Neste
domínio, pensa a Comissão Europeia, a UE
desfruta de uma experiência considerável que
a China pode enriquecer com a sua
experiência nacional. Em seguida, convidou
as autoridades chinesas para o lançamento da
parceria UE-África sobre as infra-estruturas,
que decorreu em 24 e 25 de Outubro na capital
da Etiópia, Adis Abeba. A China não foi a
única convidada. Dois bancos chineses, a
China Development Bank e o Exim Bank
participaram como observadores.   
M.M.B. �

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E FUNDAÇÕES: 
UM ENCONTRO FRUTUOSO

Andrea Marchesini Reggiani

Esther Mahlangu, Untitled, 1991. Acrílico sobre tela, 151 x 127 cm.
Cortesia de C.A.A.C. – Colecção Pigozzi, Genebra.

Fotografia: Claude Postel

Centro de Cirurgia Cardíaca Salam, Sudão.
© Contrasto / Marcello Bonfanti
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transparência (através de sítios web bem
geridos e actualizados) de anúncios e
contribuições que têm sido atribuídas. Regra
geral, os métodos de avaliação, as estruturas
de convite para apresentação de candidaturas
e os formulários são idênticos aos utilizados
pela Comissão Europeia.

> Uma forma europeia 
de filantropia

Ao lermos os documentos relativos aos
programas, facilmente concluímos que existe
uma vontade crescente de criar uma relação
mais forte entre as esferas local e
internacional, mundial e europeia. A
necessidade de desenvolver um modelo
europeu para as fundações levou o Centro
Europeu das Fundações, uma associação
internacional de fundações e de empresas
mecenas, com sede em Bruxelas, destinada a
informar o sector das fundações, a reforçar a
infra-estrutura deste sector e a promover a
colaboração na Europa e no mundo.
Desde a sua criação em 1989, os principais
objectivos do CEF são representar os
interesses dos seus membros (mais de 200
fundações), não só dos doadores e das
fundações bancárias, mas também das
organizações caritativas, científicas e
culturais, próximas dos governos, da União
Europeia e dos organismos internacionais.
A globalização está a deixar clara a
necessidade de avaliar os problemas e as
oportunidades ao nível supranacional e de
organizar programas e processos específicos
sobre as questões globais ao nível local.
Na verdade, o CEF promove, desde 2003, o
programa Europe in the World (A Europa no
Mundo), que advoga e mobiliza mais
liderança, mais colaboração e mais esforços
baseados no conhecimento para o
desenvolvimento global entre fundações e em
parceira com os governos, instituições
multilaterais, empresas e ONG. Segundo o
CEF, é importante convencer o maior número
possível de fundações europeias a aumentar
os recursos actuais – capacidades,
conhecimento e verbas – destinados a
questões globais e desenvolvimento numa
base sustentável.

> Um espaço de intervenção 
mais alargado

A Fundação Cassa di Risparmio de Bolonha
foi a primeira a alterar os seus estatutos para
permitir a atribuição de fundos a acções
desenvolvidas fora do seu território,
especialmente no hemisfério sul do planeta.

Esta alteração dos estatutos, feita em Outubro
de 2000, foi fortemente apoiada pelo então
vice-presidente, uma pessoa com grande
experiência. Referimo-nos a Giovanni
Bersani que, como eurodeputado, participou
pessoalmente em muitas fases cruciais da
Convenção de Lomé e da consequente
cooperação na política de desenvolvimento
promovida pela União Europeia. Entre
muitas outras funções que exerceu, Giovanni
Bersani foi Presidente da Assembleia
Paritária UE-ACP, de que é actualmente
presidente honorário.
Giovanni Bersani ultrapassou o velho
princípio segundo o qual os fundos devem ser
distribuídos para apoiar acções que se
desenvolvem no espaço de referência da
fundação e disseminou a ideia de que estas
entidades têm responsabilidades também em
relação a territórios e povos longínquos. Esta
filosofia contribuiu para a perspectiva
comum de uma paz real e duradoura.
Consequentemente, as fundações têm hoje a
possibilidade de operar no campo do
desenvolvimento e foram promovidos
inúmeros programas para ONG do Norte e do
Sul do planeta, sobretudo nestes últimos 3-4
anos. 
Entrevistámos Gabriello Mancini, Presidente
da Fundação Monte dei Paschi di Siena:
“Nos últimos 4 anos, trabalhámos
especialmente com associações, consoante os
projectos propostos, mas temos a intenção de
financiar acções de melhor e maior
qualidade, que devem ter como finalidade
colmatar necessidades reais destes países e
possivelmente trabalhar em consonância com
as instituições locais. 
Para melhorar as sinergias e a coordenação,
foi assinado em 2004, juntamente com a
Região da Toscana, um protocolo de
intenções com o objectivo de identificar
projectos que necessitem de financiamento,
entre os quais podemos referir a construção
do centro de cirurgia cardíaca Salam no
Sudão, realizada por Emergency, o centro
Saving the children, que permitiu curar e dar
assistência médica a mais de mil crianças

palestinianas, ou o hospital ambulante criado
pela associação Fatebenefratelli. Mas, tal
como para as grandes acções, as
contribuições também são atribuídas a
associações locais”.
Nestes últimos quatro anos, foram
financiados mais de 160 projectos nos países
ACP, uma ajuda que ultrapassou os 20
milhões de euros. As principais áreas de
intervenção destes projectos são o ensino, a
vacina das crianças, o tratamento e cura de
crianças com a VIH/Sida, a criação de
hospitais, estruturas sanitárias e centros
cirúrgicos especializados, escolas,
reservatórios de água potável e irrigação.
Houve outras fundações que realizaram
projectos nestas áreas. 
A Compagnia di San Paolo dedicou-se
ainda à formação avançada nos países em
desenvolvimento, com cursos organizados
pela OIT, Hydroaid, Water for Development
Management Institute e Higher European
Cooperation e Escola de Desenvolvimento da
Universidade de Pavia.
Em 2004, a Fundação Cariplo assinou um
plano de acção que aprova uma nova linha
operacional tendente a reduzir as diferenças
entre o Norte e o Sul. Em 2005, foram
aprovadas 12 contribuições, totalizando um
milhão de euros, e o número de projectos
financiados passou de 12 para 39 em 2006,
com uma contribuição total de três milhões
de euros. Esta participação poderá ainda
aumentar. A resposta de Mancini à nossa
pergunta “que tipo de experiências de
coordenação existe entre as fundações para
apoiar o desenvolvimento?” revela
perspectivas positivas.
“Estamos a trabalhar sob a égide da ACRI,
Associazione delle Casse di Risparmio
Italiane, com o objectivo de assegurar a
possibilidade de realizar acções comuns no
domínio da cooperação internacional.
Actualmente existem contactos com outras
fundações importantes no intuito de elaborar
iniciativas que, a meu ver, produzirão
resultados positivos”. Veremos o que
acontece. �

O
que está na base do sucesso desta empresa, cuja lista de
clientes aumenta um milhão por mês? “Riscos equilibrados
e saber como fazer negócios em África”, fazem parte da
explicação, afirma Terry Rhodes, co-fundador da empresa e

Assessor de Estratégia.
Uma boa imagem de marca com um logótipo activo, assim como uma
“empresa baseada em princípios”, inclusive investimento no futuro de
cada funcionário, fazem parte do crescimento, diz Rhodes nos escritórios
da empresa em Hoopddorf, Países Baixos. A rede Celtel estende-se agora
a 15 países africanos, desde o Oceano Atlântico até ao Índico: Burquina
Faso, Chade, Congo, Gabão, Quénia, Madagáscar, Malávi, Nigéria,
Níger, República Democrática do Congo, Serra Leoa, Sudão (onde opera
sob o nome “Mobitel”), Tanzânia, Uganda e Zâmbia. “Tivemos que
convencer as pessoas de que a empresa tinha riscos mais baixos do que
os imaginados”, acrescenta Martin de Koning, Director de Comunicação
da Celtel.
O Dr. Mo Ibrahim, expatriado sudanês e antigo consultor na área das
telecomunicações, criou a Celtel há quase uma década juntamente com o
colega, também ele consultor, Terry Rhodes, ao adquirir uma simples
licença para operar no Uganda.
Obter financiamento e o enorme esforço de investimento necessário para
infra-estruturas foi o primeiro passo, juntamente com a compra de
geradores para assegurar o funcionamento das redes no caso de cortes de
energia. Reuniram mil milhões de dólares graças a uma combinação de
capital privado e público.
Em 2005, a Celtel foi vendida à MTC do Kuwait, empresa líder na área
das telecomunicações no Médio Oriente, por 3,5 mil milhões de dólares.
Esta venda resultou em ganhos equivalentes a seis meses de salário para
muitos empregados. Em 2006, a empresa penetrou no enorme mercado
da Nigéria, com uma aquisição, por mil milhões de dólares, de uma parte
maioritária na ‘Vmobile’, posteriormente chamada “Celtel Nigeria”.

> Expansão rural

A Celtel concorre tanto para a aquisição de licenças como para a
aquisição de empresas locais. Em 2007, o investimento da MTC/Celtel
no continente africano deve rondar os dois mil milhões de dólares, com
um foco de expansão nas zonas rurais.
Dos 7500 trabalhadores da empresa, 99% são africanos, afirma Rhodes.
Existem aproximadamente 400 000 pontos de venda de cartões pré-pagos
nos 15 países onde a empresa está presente.
De importadora de tecnologia para o continente, a empresa está
actualmente a lançar a primeira rede móvel mundial sem fronteiras entre
países africanos, oferecendo aos clientes de 6 países a possibilidade de
fazerem chamadas sem pagar o denominado custo de “roaming”, explica
Rhodes. O cliente pode comprar um cartão SIM na RDC-Congo, Congo-
Brazzaville, Tanzânia, Uganda, Quénia e Gabão e paga a mesma tarifa
em qualquer um dos seis países. Sob a marca “One network”, este
produto está muito mais avançado do que o oferecido pelas empresas de
telecomunicações móveis na UE, que cobram tarifas altas pelas
chamadas feitas e recebidas em qualquer um dos países da UE, que não
seja o país onde foi comprado o cartão SIM, sublinha Rhodes.
Koning explica que a Celtel providencia formação contínua aos seus
funcionários, incluindo um programa de formação de 15 meses com
certificado, o “Headstart”. As opções e acções da empresa são outros
trunfos. A Celtel está ainda envolvida em inúmeros projectos voluntários
de distribuição de livros nas escolas e obras de construção de escolas. A
empresa quer estender a sua rede a outros países africanos,
designadamente à Etiópia, Moçambique e Angola, e está em vias de se
tornar numa empresa de telecomunicações pan-africana líder.      D.P. �

www.celtel.com

CELTEL:
A ÁFRICA DÁ QUE FALAR
Quando a Celtel foi criada, em 1998, só existiam 2 milhões de utilizadores de
telemóveis em África e a maioria dos quais na África do Sul. Hoje, de um total de 200
milhões de utilizadores de telemóvel neste continente, 25 milhões são clientes da Celtel.

Centro de Cirurgia Cardíaca Salam, Sudão.
© Contrasto / Marcello Bonfanti

Um Maasai pastoralista exibe o seu telemóvel, Quénia.
© IRIN / Neil Thomas
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F
oi no arquipélago da
Madeira, traço de união
entre as costas africanas e o
litoral europeu, que os

ministros da União Europeia res-
ponsáveis pelo Desenvolvimento
foram convidados, em 21 e 22 de
Setembro último, para uma reunião
informal consagrada a questões
essenciais da parceria que liga a
UE e os países ACP
(África/Caraíbas/Pacífico). João
Gomes Cravinho, Secretário de
Estado das Relações Externas e da
Cooperação de Portugal, actual
Presidente do Conselho
“Desenvolvimento”, tinha inten-
ção, neste encontro semestral, de
convidar os seus colegas a reflecti-
rem sobre três prioridades da presi-
dência portuguesa: como melhorar
as relações entre as políticas euro-
peias de segurança e desenvolvi-
mento nos países em desenvolvi-
mento? Como melhorar o papel
desempenhado pela UE nos países
em situação de fragilidade para
uma resposta mais adaptada aos
problemas encontrados? Que fazer
para que as negociações laboriosas
de acordos de parceria económica
(APE) entre a UE e seis subconjun-
tos regionais ACP conduzam, até
31 de Dezembro de 2007, à assina-
tura de APE inaugurando um novo
regime comercial que combine a
necessária compatibilidade com as
regras de câmbio livre da
Organização Mundial do Comércio
(OMC) e o respeito imperioso dos
objectivos de desenvolvimento dos
países ACP?
A ambição da presidência era
definir pistas para reforçar a
política de desenvolvimento da UE

e aperfeiçoar o conteúdo de alguns
dossiês com vista à sua utilização
na segunda cimeira UE/África de
Lisboa (8-9 de Dezembro). A
aposta está ganha. O Conselho
Informal do Funchal ficará nos
anais do desenvolvimento por ter
iniciado uma viragem decisiva na
abordagem europeia dos APE. Mas
também por ter preconizado a
aplicação do código de conduta
sobre a repartição ideal do trabalho
entre a Comissão e os Estados-
Membros nos países em
desenvolvimento frágeis e ter
iniciado um debate de alto nível
sobre a necessidade de delinear
com precisão os limites respectivos
da Política Externa e de Segurança
Comum (PESC) e da Política
Humanitária da UE, para evitar a
confusão dos géneros.

> Especificar quando  
conjugar defesa 
e desenvolvimento

Embora possa ser útil a intervenção
do exército na esfera humanitária
(a operação ARTEMIS em Ituri, no
Congo, por exemplo,  funcionou
bem e a perspectiva do
desenvolvimento da EUFOR
Chade/RDC visando proteger os
refugiados da crise do Darfur e os
trabalhadores humanitários é fonte
de esperança), todos consideram
que a ajuda humanitária deveria
manter sempre “a liderança”. As
experiências do Reino Unido, dos
Países Baixos e da Dinamarca,
campeões da cooperação intensa
entre os seus Ministros do
Desenvolvimento e da Defesa,
devem servir de exemplo para os

outros Estados-Membros, estima o
Conselho. “Segurança e defesa e
segurança e desenvolvimento são
as duas faces da mesma medalha.
Ainda temos dificuldades de ordem
cultural para determinar quando
conjugar defesa e
desenvolvimento, mas há
unanimidade para trabalhar de
mãos dadas”, resume João Gomes
Cravinho evocando “o início de um
processo de longa duração”. Louis
Michel, Comissário Europeu do
Desenvolvimento e Ajuda
Humanitária, acrescenta: “Estamos
todos de acordo para dizer que não
há segurança sem
desenvolvimento, nem
desenvolvimento sem segurança.
Mas o desenvolvimento tem um
fim próprio. E o sector militar não
tem vocação para prestar ajuda
humanitária nem para o
desenvolvimento. Por conseguinte,
é primordial definir regras de
actuação precisas das forças
militares, sem as quais não há meio
de assumir a responsabilidade
política”. É esta a missão da
Comissão Europeia que
apresentará proximamente um
documento para “definir as
missões naturais de cada um” e
precisar estas regras de
intervenção.

> APE em dois tempos?

Perante o Conselho, Peter
Mandelson, Comissário do
Comércio, fez um balanço sombrio
das negociações dos APE com as
regiões ACP. As dificuldades
encontradas com a maioria delas,
intimidadas pela liberalização das
trocas comerciais, são enormes –
sendo a África Ocidental e a
África Oriental as mais atrasadas,
as Caraíbas e o Pacífico, as mais
avançadas, a África Austral,
subitamente em dificuldade –, não
tendo ainda nenhuma das regiões
apresentado à UE qualquer
proposta de abertura do seu
mercado aos produtos
comunitários. O Comissário
lembrou que, na falta de APE,
nenhum dos 36 países ACP mais
desenvolvidos poderá esperar outra
coisa que o sistema de preferências

generalizadas, acessíveis a todos os
países em desenvolvimento e
nitidamente menos vantajosas que
o acesso ao direito nulo e sem
quotas para quase todos os
produtos (exceptuando o arroz e o
açúcar) proposto a partir de 1 de
Janeiro de 2008 aos ACP que
assinem um APE. 
Uma afirmação que contestou a
eurodeputada Glenys Kinnock, Co-
Presidente da Assembleia
Parlamentar Paritária ACP/UE,
favorável à prossecução das
negociações e à aplicação do
Sistema de Preferências
Generalizadas + (SPG +) a todos os
ACP em dificuldade conformes às
suas necessidades de
desenvolvimento, enquanto não se
chegar a um acordo sobre o
conteúdo do APE. A participação
activa de representantes do
Parlamento Europeu nas trocas de
pontos de vista é uma
especificidade do Conselho
“Desenvolvimento”, “o único entre
as formações sectoriais do
Conselho da UE a dar a palavra aos
eleitos”, regozija-se a Srª Kinnock.
Ao apoiarem a Comissão Europeia
na ajuda aos ACP a garantirem a
entrada em vigor dos APE em 1 de
Janeiro de 2008  (data-limite fixada
pela OMC), os ministros
convidaram-na a rever em baixa o
seu nível de ambição. “Não se trata
de alterar a data. Não temos
necessidade absoluta de celebrar,
antes do fim do ano, acordos tão
completos quanto possível. Se isso
não puder ser feito, é necessário um
acordo geral de princípio com
todas as regiões”, reconheceu
publicamente João Gomes
Cravinho. 
Um acordo que estabeleça um
quadro geral e os pormenores a
regularizar nos três primeiros
meses de 2008, especifica. É uma
forma de dizer que a UE deverá
reconhecer a impossibilidade de
celebrar com todas as regiões ACP,
até 31 de Dezembro de 2007,
acordos APE respeitantes
simultaneamente aos produtos e às
questões ditas “de nova geração”,
segundo a gíria da OMC (serviços,
mercados públicos, concorrência e
investimentos). �

INÍCIO DE UMA 
VIRAGEM DECISIVA 
NA ABORDAGEM DOS APE
Conselho Informal de
Desenvolvimento do Funchal

Aminata Niang

Novembro de 2007 

> 1 UE – Médio Oriende
Conferência Africana da Energia.
Sharm El Sheikh, Egipto

> 5-8 Sessão plenária 
do Processo de Kimberley.
Bruxelas, Bélgica

> 7-9 Jornadas europeias 
do desenvolvimento de 2007,  
consagradas nomeadamente  
ao estudo dos efeitos da mudança  
climática sobre os países  
em desenvolvimento.  
Lisboa, Portugal  
dev-days@eu.europa.eu
www.eudevdays.eu

> 12-13 Conferência de Alto Nível  
sobre Empresas e Biodiversidade. 
Fundação Calouste Gulbenkian 
Lisboa, Portugal 
http://countdown2010.net/business

> 14-16 10ª  Sessão da Assembleia 
Parlamentar ACP. 
Kigali, Ruanda 

> 17-22 14ª Sessão da Assembleia  
Paritária ACP-UE.   
Kigali, Ruanda  
www.acp.int

> 23-25 Reunião dos Chefes de Estado  
do Commonwealth.   
Kampala, Uganda  
“Transformar as sociedades do 
Commonwealth para realizar 
o desenvolvimento político, 
económico e humano” é o tema 
da reunião semestral dos 53 Chefes
de Estado do Commonwealth. 

Estão previstas também sessões 
para os homens de negócio 
e os jovens. 
www.chogm2007.ug
www.thecommonwealth.org

Dezembro de 2007 

> 3-4 Conferência “Diásporas  
e comunidades transnacionais”.  
Wilton Park, Reino Unido 
De que maneira as diásporas 
contribuem para o desenvolvimento
dos seus países de acolhimento 
e dos seus países de origem.
www.wiltonpark.org

> 8-9     Cimeira UE-África. 
Lisboa, Portugal

> 9-13   Reunião dos Ministros ACP
responsáveis pelos APE.    
Bruxelas, Bélgica 

> 10-13 86ª Sessão do Conselho   
de Ministros ACP.    
Bruxelas, Bélgica 
www.acp.int �
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áreas como os biocombustíveis, e para os
regimes sociais apoiarem os que abandonaram
o sector. O pacote de 8 anos (2006–2013)
eleva-se a 1,24 mil milhões de euros.

> Acesso aos APE

A União Europeia está no centro da discussão
de acordos transitórios para o açúcar no
âmbito dos APE regionais. Na sua forma
actual, a sua oferta de 4 de Abril aumentará o
nível de acesso ao mercado para todos os
produtores de açúcar até 2009, o que significa
que a República Dominicana entrará pela
primeira vez no mercado da UE isenta de
direitos aduaneiros. Numa segunda fase, a
partir de Outubro de 2009, aplicar-se-ão
medidas de salvaguarda estritas até 3,5
milhões de toneladas a todos os exportadores,
e até 1,3 milhão de toneladas a todos os países
ACP, sobre cujas exportações devem ser pagos
direitos aduaneiros. Até 2012, a UE oferecerá
um “preço limite inferior atractivo e
remunerativo”. Segundo os funcionários da
UE, a transição faseada garantirá que a
mudança não será feita à custa dos mais
pobres. Lionel Jeffries, Ministro do Comércio
Externo e da Cooperação Internacional da
Guiana, afirmou em Setembro, numa reunião
ministerial especial ACP sobre o açúcar, que
os Estados ACP estavam à procura de mais
clareza e de melhorias para a oferta, tais como
um nível mais elevado de exportações antes da
aplicação das medidas de salvaguarda e a
continuidade de quotas regionais e a preços
remunerativas até 2015. 
No centro das negociações, os Estados ACP
dizem que acolheram com imenso desagrado a
decisão da UE de “denunciar” o Protocolo até
final de Setembro. Peter Power, porta-voz do
Comissário do Comércio, Peter Mandelson,
explicou que a UE tem de dar um aviso-prévio
de dois anos no final de Setembro, antes da
segunda fase da oferta de acesso ao
mercado do açúcar, ao abrigo dos APE
que entrarão em vigor em Outubro de
2009. “O Protocolo do Açúcar não pode

coexistir com estes novos acordos, razão pela
qual o Protocolo tem de terminar até essa
data”, explicou.
“A União Europeia está a renegar os seus
compromissos anteriores com os países ACP
com um ataque preventivo numa altura em que
ainda estamos a negociar os APE em boa fé.
Se as garantias do Protocolo do Açúcar não
forem transpostas para os novos acordos,
ficaremos muito pior do que já estamos. Ora,
isso estaria em total contradição com os
objectivos estabelecidos nos APE”, retorquiu
Patrick Gomes, Embaixador da Guiana junto
da UE e Presidente do Grupo Consultivo sobre
o Açúcar. Paul Goodison prevê que novas
rondas de reduções do preço do açúcar em
2013 e 2015, após a reforma da PAC, e os
custos de frete e de seguro cada vez mais
elevados nos Estados ACP, só deixarão um
pequeno número de nações da África Austral
(Suazilândia, Moçambique, Malávi, Zâmbia e
Zimbabué) capazes de tirar proveito das
exportações do açúcar até 2015.
Por ocasião do encerramento do Protocolo do
Açúcar, Goodison afirmou que o ónus deveria
recair na preparação das melhores vantagens
de mercado enquanto existem. “Por cada 10
000 toneladas de açúcar exportado para a UE
na estação de 2008/2009, em vez da estação
2009/2010, as receitas extraordinárias
deveriam rondar 1,14 milhões de euros”,
calcula Goodison. Afirma também que a
entrega da ajuda prometida ao sector até ao
presente deve ser feita rapidamente, mas diz
ainda, ao indicar o êxito da Plantation
Reserve, que no futuro é necessária uma boa
quantidade de ajuda mais inovadora e
empréstimos a custos reduzidos,
designadamente para desenvolver artigos de
luxo e produtos de Comércio Justo no sector, a
fim de criar novas receitas tanto para empresas
de moagem como para os produtores (ver
abaixo). D.P. �

O
açúcar é precisamente um dos dois produtos omissos da
oferta de zona franca e de isenção de direitos aduaneiros da
UE, de Abril de 2007, para Estados ACP nos termos dos
APE propostos a seis regiões, sendo o outro o arroz. As

sensibilidades foram rudes nas recentes conversações de alto nível ACP,
em 12 a 14 de Setembro, sobre o modo de gerir esta transição para um
mercado livre.
“O Protocolo do Açúcar é por excelência, um acordo-modelo de
comércio Norte-Sul com um desenvolvimento forte”, lia-se na
declaração do Grupo ACP. Consagrado em sucessivos acordos de
desenvolvimento ACP-UE desde 1975, o protocolo tem representado
um crescimento económico e social para muitos países produtores de
açúcar.
Os funcionários da União Europeia expuseram a necessidade de
dissolver o Protocolo num contexto alargado de reforma da sua própria
Política Agrícola Comum (PAC). Não é possível justificar os preços
elevados do açúcar ACP quando se reduz o apoio aos seus próprios
agricultores e se diminuem as reservas de intervenção internas.
Paul Goodison, economista, residente na Bélgica, explica: “O objectivo
final é estabelecer um preço limite inferior para o açúcar, o que
permitirá que os preços de mercado UE sejam determinados pelas
tendências de preço no mercado do açúcar mundial”.

> Redução de preço

Já foi anunciada em 2005 uma redução do preço de 36%, a realizar em
4 anos, que afecta os produtores ACP de açúcar, com início na
campanha de 2006-2007, em simultâneo com reduções internas de
preço do açúcar bruto na UE. Os Estados ACP dizem que só isto
representa uma perda anual de 250 milhões de euros para os seus 18
membros do Protocolo.
Outro factor que estimula a mudança é a necessidade de o APE, devido
à entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2008, se conformar com
as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo as
quais uma zona de comércio livre deve abranger substancialmente todo
o comércio. Para muitas regiões ACP, o açúcar bruto representa uma
parte considerável do comércio com a UE, incluindo a SADC (Southern
African Development Community), as Caraíbas e o Pacífico.
Um porta-voz acrescentou que a UE também tem que honrar os
compromissos assumidos com os Países Menos Desenvolvidos (PMD)
no âmbito do seu livre acesso a todas as exportações provenientes dos
PMD, a partir de 2009, acordados no âmbito da iniciativa “Tudo menos
Armas”.
Já estão operacionais as chamadas Estratégias Plurianuais financiadas
pela UE para compensarem as reduções de preços. Trata-se de pacotes
feitos à medida para os produtores individuais ACP de açúcar,
nomeadamente para melhorarem a produção, diversificarem outras

AÇÚCAR
sem Protocolo
As recentes conversações sobre o sucessor do Protocolo do Açúcar da UE, que substituirá
o actual sistema de quotas para cada país produtor ACP a um preço consideravelmente
superior ao preço global, deixaram um travo amargo nos Estados ACP. Estamos a
examinar em que medida o mercado pós-Protocolo, nos termos dos Acordos de Parceria
Económica (APE), pode ser vantajoso para os exportadores ACP de açúcar bruto.

PRIMEIRO 
O AÇÚCAR, 
DEPOIS O RESTO

Abra a tampa das caixas e desfrute da
brisa doce das Caraíbas que veicula o

perfume das canas prateadas vindo do
interior de cristais castanho-claros.
Revender 500 g por 10 dólares dos EUA,
o açúcar castanho-claro da Plantation
Reserve, ‘Made in Barbados’, convenceu
os gastrónomos do Reino Unido e os
povos anglófonos das Caraíbas a
honrarem as mesas da tribuna real
aquando da corrida de Ascot deste ano e
as prateleiras do Harrods, Fortnum e
Mason, Selfridges, Waitrose e Tescos.
O investimento de um milhão de dólares
de Barbados em dois anos parece
amortizado. 
Foi o Governo de Barbados que negociou
quase o dobro do preço da UE pelo
melhor açúcar da ilha. Só uma em cada
cem canas atinge a graduação. 
“Na moagem, só se utilizam canas
seleccionadas que produzem um açúcar
com grandes cristais e um sabor e aroma
distintivos, a consumir com mais
moderação do que outros açúcares”,
explica Chris Docherty, Director-Geral da
West Indies Sugar & Trading Company.
Afirma também que a sua empresa
projecta agora desenvolver outros
produtos, embora não estejam disponíveis
antes de 2008. 
Há outros vencedores. O processo de
produção assenta no património do açúcar
de Barbados. A Barbados National Trust,
onde é moída uma pequena quantidade da
Plantation Reserve, é proprietária do
único moinho de vento da cana de açúcar
remanescente em Barbados. 
“Só através do fornecimento de um
produto de qualidade superior, apoiado
pelo desenvolvimento de um novo
produto e conhecimentos de marketing de
classe mundial, é que os países mais
pequenos poderão competir. A Plantation
Reserve demonstra que é possível
competir comercialmente à escala global,
e contra concorrentes muito maiores, em
mercados de retalho sofisticados como no
Reino Unido”, afirma Docherty.  �

2 dolares Barbados = 1 dolar EUA

© Mark Percival

O açúcar da Plantation Reserve chega a novos
mercados.

© West Indies Sugar & Trading Company
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Paisagem no vale da Mesopotâmia, São Vicente, 
que já não está coberta de bananais.
© Debra Percival

T
eoricamente, a oferta de zona franca e de
isenção de direitos aduaneiros da UE no
âmbito de um APE com países CARI-
FORM parece generosa, afirma Renwick

Rose, coordenador da Associação de Agricultores
das Ilhas de Barlavento (WINFA) que representa os
produtores de São Vicente, República Dominicana,
Santa Lúcia e Granada.
Em estudo e devido a só estar operacional em 1 de
Janeiro de 2008, o acesso ao mercado aberto da UE
abrange todos os produtos, excepto os mais
sensíveis, como o açúcar e o arroz. Vem substituir os
actuais acordos de mercado no âmbito do Protocolo
da Banana previsto em sucessivos acordos de
desenvolvimento da UE com o grupo ACP.
Presentemente, dá acesso livre até 775 000
toneladas, a dividir por todos os países ACP.
Reflectindo melhor, há receios quanto à forma como
o mercado pós-protocolo se apresentará. Tudo se
resumirá ao preço, prevê Rose, juntamente com os
agricultores dos grupos mais vulneráveis, ou seja, os
das Ilhas de Barlavento, mas também os pequenos
proprietários na Jamaica, Belize e nalgumas nações
africanas mais afectadas, como os Camarões.
Alistair Smith da ONG sedeada no Reino Unido,
Bananalink, que faz campanha a favor de uma
banana comercializada a um preço justo que os

agricultores possam aceitar, explica que algumas
grandes multinacionais nos Estados ACP já se
fixaram em várias nações africanas, incluindo a
Costa do Marfim e o Gana.

> Pressão sobre os preços

“Os grandes volumes no mercado exercerão pressão
sobre os preços”, explica Rose que acrescenta: “Se o
preço não for remunerativo, essa zona franca ou o
acesso a tarifas isentas de direitos aduaneiros não
terá sentido”.
Os agricultores das Ilhas de Barlavento não deixarão
de enfrentar com determinação o problema da
reestruturação iniciado na década de 90. A União
Europeia (UE) tem financiado muitos projectos para
melhorar os métodos de produção, como a irrigação,
construção de estradas, estações de recolha e
distribuição e regimes de certificação. Outros fundos
da UE foram afectados à diversificação noutros
regimes agrícolas e sociais para quem deixou o
sector.
Há agora um núcleo duro de produtores alargados às
Ilhas de Barlavento que vendem a sua produção
“Comércio Justo” a hipermercados do Reino Unido.
A banana pequena, cremosa, com sabor suave das
Ilhas de Barlavento – ideal para marmitas de almoço
nas escolas – é pouco conhecida fora do Reino
Unido.
“A nossa preocupação é que, quando abrir o
mercado, as diferenças de preço entre o comércio
justo e a banana “normal” sejam cada vez maiores”,
diz Rose, e acrescenta: “Para nós, é essencial um
mercado controlado”.
“Embora o Comércio Justo seja uma boa notícia,
isso não nos protegerá da pressão geral do mercado”,
avisa Rose que recorda aos negociadores UE-ACP:
“Não há nada no texto do APE que sugira que
seremos compensados pela banana”. D.P. �

Os produtores de bananas do Grupo ACP ainda não sabem
quando se iniciarão os Acordos de Parceria Económica com as
regiões ACP. Perguntámos aos que trabalham no sector o que
está em jogo quando se aborda o Protocola da Banana.

Bernard  
Cornibert

Presidente Executivo da

Windward Islands Banana

Development and Exporting

Company Ltd. (WIBDECO),

estabelecida no Reino Unido e

que comercializa fruta, dá a sua

receita sobre as propostas do

APE e do seu sector.

O sector da banana nas Ilhas de

Barlavento receia a concorrência

mais aberta no sector devido à

execução dos APE?

Muita gente do sector da

banana nas Ilhas de Barlavento

compreende que haja uma

concorrência aberta, mas o

sector ainda não está preparado

para isso. Ainda requer algum

tipo de apoio no mercado,

qualquer que seja a forma que

ele revista, para continuar a

sobreviver. Ainda não sabemos,

mesmo nesta fase tardia, qual

será o nível de preferência no

quadro do APE. Se, como a

pergunta insinua, o APE pro-

porcionar uma concorrência mais

aberta, é mau sinal.

Por outro lado, será que os APE

significam um futuro mais seguro

para o sector da banana nas Ilhas

de Barlavento, eliminando futuros

desafios para as exportações da

região na OMC?

Por si mesmo, o APE não trará um

futuro mais certo ou mais seguro

para o sector da banana nas Ilhas

de Barlavento. Embora o APE

elimine a ameaça dos desafios aos

acordos de acesso preferenciais

para as importações ACP, num

ambiente sem quotas, será a

tarifa sobre as importações NMF

(Nações Mais Favorecidas) que

minimizará a pressão competitiva

sobre as importações ACP e lhes

garantirá um lugar no mercado.

Por conseguinte, mesmo com o

APE, se a tarifa for demasiado

baixa, os fornecedores ACP, como

os das Ilhas de Barlavento, terão

muito poucas hipóteses de

sobrevivência num contexto de

mercado competitivo cruel.

Até que ponto a produção da região

foi reduzida desde o início da

década de 90?

As exportações de banana das

Ilhas de Barlavento passaram de

274 500 toneladas, em 1992,

para 61 300 toneladas, em 2006.

Cerca de 20 000 pequenos

proprietários saíram do sector,

devido ao aumento da

concorrência a que não estará

alheia a progressiva liberalização

do mercado.

O sector da banana das Ilhas de

Barlavento está agora numa

posição forte onde pode vingar no

mercado global?

Não há dúvida que o sector da

banana das Ilhas de Barlavento

está agora mais forte e mais

capaz de lutar no que se está a

tornar um mercado muito

concorrido e competitivo. Mas

nunca poderá sobreviver, quanto

mais vencer, a batalha sozinho. O

sector necessita de todo o apoio

que possa granjear. Comércio

justo e o seu grupo cada vez

maior de consumidores

desempenharam e continuam a

desempenhar um papel im-

portante na presença contínua

das bananas das Ilhas de

Barlavento no mercado. Mas o

comércio justo não garantirá, por

si só, a sobrevivência contínua do

sector da banana das Ilhas de

Barlavento. É necessário o apoio

contínuo dos seus clientes leais,

dos hipermercados e dos consu-

midores. É ainda mais importante

o apoio institucional da União

Europeia através do APE e de

outros.

Em que medida os ciclones desta

estação afectaram o sector?

Basta um só azar para arrasar o

sector e o ciclone Dean, este ano,

quase o fez. Os danos às culturas

da banana foram significativos. A

República Dominicana foi a mais

afectada, mas os danos gerais em

todas as Ilhas de Barlavento

foram da ordem de 55%. O

processo de reabilitação já está

em curso e esperamos que a

produção e as exportações

retomem em pleno por volta de

Março-Abril do próximo ano.

A diversificação económica está a

ser incentivada em toda a região.

Por que é importante manter o

sector da banana nas Ilhas de

Barlavento?

Mudar ou transferir actividades

de um sector para outro, ou até

no interior do mesmo, não é

fácil. Envolve uma extensa

deslocação tanto das pessoas

como dos recursos que (a) só

podem ser adaptados suave-

mente a muito longo prazo, e (b)

apenas se houver alternativas

viáveis. O sector da banana está

vivo hoje – e ainda é fonte de

rendimentos para muitas pessoas

nas Ilhas de Barlavento. 

Ninguém com bom senso poderá

sugerir que estas pessoas

abandonem os seus meios de

subsistência antes de saberem se

há outras possibilidades de

ganhar a vida.

Dito isto, as ilhas devem

continuar a procurar alternativas,

mas o objectivo não deve

consistir em substituir as

bananas, mas em alargar a base

de produção e a base económica

em geral destes países. 

Enquanto empresa que está no

centro do sector da banana das

Ilhas de Barlavento, estamos a

incentivar activamente a

diversificação, mas não temos

ilusões de que o sector da

banana se manterá, e deverá

manter-se, num futuro previsível,

uma parte importante do sector

agrícola e da vida económica

naquelas ilhas. 

�Beneficiação da auto-estrada das Ilhas de Barlavento, vale
Rabacca, São Vicente, financiada com dinheiro do FED.
© Debra Percival

PERÍODOS DE TESTE 
para os pequenos produtores de

BANANAS ACP
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não sem alguma dificuldade. Milagre!
Acabados de entrar no palco perante Dragone,
corre quase tudo às mil maravilhas. Otelo e
Iago estão diante de nós.

Vem cá, Iago.
Otelo, os homens resmungam.
Só homens?
Não te rias, Otelo, as mulheres também,
evidentemente.
Que tens, Iago, és o comissário dos
requerimentos?
Estou com eles.
E que importa isso?

Dragone intervém com psicologia, ajustando a
sua vontade e a sua visão sobre a sensibilidade
dos artistas com uma precisão cirúrgica, tendo
estes compreendido exactamente o que lhes é
transmitido. E recomeçam.
Em cada pausa no ensaio podia ouvir-se a voz
baixa pausada de Kabongo sobre a arte, a vida,
os seus encontros, o seu percurso. Percurso
cujo primeiro sucesso de vulto, em 1984, tinha
ele um pouco mais de trinta anos, foi a sua
peça co-escrita e executada com Mirko
Popovitch “Méfiez-vous des tsé-tsé”, Primeiro
Prémio do Festival do Riso de Rochefort. E ao
qual deu continuidade com muitos mais
triunfos.
O dia passado com Dieudonné Kabongo
terminou pelas duas horas da manhã, muitas
horas depois do regresso a Bruxelas. Com
pudor, falou dos seus êxitos, da sua juventude,
do despertar da sua vocação, recordando o seu
tio narrador “que fazia, no fundo, a mesma
coisa que outros que me iriam maravilhar,
como Robert Lamoureux ou Bourvil, mas sem

os grandes meios
destes”. Falou também
da sua aprendizagem
como autodidacta da
profissão do palco e da
escrita, após inícios de
estudos superiores em
Electromecânica na
pequena cidade valona
de Virton, porque “isso
soava bem” e porque,
na época, era de bom
tom seguir profissões
empenhadas que
permitissem ajudar o
seu país a sair do
subdesenvolvimento.
Mas falou também da
sua “formação
permanente”, porque
continua a aprender a
profissão em contacto
com os outros. Jovens
sobretudo. “Isso aviva-
me o olhar”. No início
da sua carreira artística,
o teatro ensinou-lhe a
comunicar com os
jovens, permitiu-lhe
ensinar-lhes, por exem-
plo, as matemáticas.
Fazia-os rir e eles retinham as suas
explicações. Experiência que, por sua vez,
facilitará a sua criação artística e a sua maneira
de abordar o palco “e, de um modo geral, a
importância do olhar do outro no seu próprio
olhar”. Quanto ao seu lugar de cidadão
conhecido e reconhecido na cidade, a mesma

distância! Ajuda associações, participa
nalguns dos seus conselhos de administração,
mas recusa ser um bombeiro social. Após um
incidente grave no bairro Matonge, o bairro
congolês de Bruxelas, onde um jovem
congolês foi morto, solicitaram-lhe que desse
conselhos ao Presidente da Câmara local. Mas
confessa evitar desempenhar esse papel,
preferindo intervir a montante para incitar à
cultura em vez de policiar distúrbios. “A
cultura é extraordinária. Tem a virtude de fazer
milagres e de evitar choques e fracturas
semelhantes. É isso que me maravilha”. 
H.G. �

Teatro, Filmografia, Discografia recente de

Dieudonné Kabongo. Ver nomeadamente:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonn%C3%A

9_Kabongo ;

http://www.wbm.be/artist.php?lng=fr&id=577

“Otelo” Théâtre Le Manège (Mons, Bélgica)
de 29 de Novembro de 2007 a 13 de Janeiro de

2008 às 20h30. De 9 a 12 de Janeiro de 2008

às 20h30 e no dia 13 às 16h — +32-

(0)65/39.59.39 www.lemanege.com

Encenação de Franco Dragone. Adaptação livre

de William Shakespeare  por Yves Vasseur com

Vincent Engel.

E
ste homem dos sete ofícios de génio,
conhecido na Bélgica e em muitos paí-
ses do mundo francófono pelos seus
sucessos, pela sua afabilidade natural,

incluindo da parte de quem ele critica nos seus
espectáculos, a sua voz grave e quente, a sua
estatura de cantor, mantém-se modesto, quase
inconsciente da sua notoriedade e da simpatia
que suscita em todas as pessoas, mesmo as que
o conhecem vagamente. Ele é, de facto, o
“passador” da sua arte entre Bruxelas e
Kinshasa.
Naquele dia, a greve dos comboios na linha
Bruxelas – Mons – Liège não foi má  para
todos. Em vez de nos encontrarmos em Mons,
no Théatre du Manège, fizemos o trajecto
juntos de carro, o que nos permitiu uma hora
suplementar de conversa.
O dia profissional de Kabongo devia começar
pelos ensaios de roupas sob o controlo de um
assistente do encenador da peça que ensaia. À
sua chegada, o encenador estava presente.
Perdão, o mestre, o mágico! Porque
Dieudonné Kabongo trabalhava sob a direcção
de Dragone. Franco Dragone, o belga que
conquistou Las Vegas, a Califórnia, Montreal
etc., o homem das encenações gigantescas. A
Disney Cinema Parade é ele, “O sonho”, em
Las Vegas, para inaugurar o complexo
hoteleiro Wynn cujas imagens maravilharam o
mundo inteiro, continua a ser ele… E o
megaespectáculo de Céline Dion “A new day”,

e a exposição no “Museu da Civilização” para
o 400.° aniversário da Cidade do Quebeque, e
proximamente, no Outono de 2009, a “Cidade
dos Sonhos”, em Macau, com um casting de
centenas, senão de milhares, de ginastas,
acrobatas, nadadores, equilibristas e artistas de
artes visuais de todas as disciplinas.
Evidentemente, não será Kabongo que
sublinhará a distinção que lhe é feita. No carro,
para especificar o papel que desempenha no
“Otelo, o passador”, responde com toda a
naturalidade do mundo: “Otelo”. Ele é Otelo,
sem sombra de dúvidas, e ainda mais desde
que vestiu, na sequência da primeira prova de
roupa, o fato feito da sobreposição de um
camafeu branco e esbranquiçado, para lembrar
a África mouresca e do Sael.
Na estrada, explica-nos. “Otelo é passador de
emigrantes clandestinos para a Europa. Mas,
ao mesmo tempo, leu, conhece ou tem a pré-
ciência do Otelo de Shakespeare. Rebaptizará
os seus passageiros com o nome das suas
personagens. Gosta de uma moça.
Desdemone, evidentemente. Enfrenta a
adversidade. Conhece o destino de Otelo. Vai
segui-lo ou evitá-lo?”.
E confia-nos a sua visão da sua própria vida.
“Durante muito tempo, estive prisioneiro do
dilema: artista-africano ou artista e africano?
Evidentemente, o traço de união incomodava-
me. Creio que se é artista. Muito
simplesmente. Mas pouco a pouco, esta

pressão desapareceu e parecia-me de menor
importância. E mesmo a quantidade de
trabalho que se deve prestar como imigrante
para ser reconhecido se esvanecia na minha
reflexão, porque há um fenómeno de
“encantamento” em que nos mergulha a
criação”.
Maravilhado com a arte, maravilhado com o
maravilhamento do público. É esta luz
permanente no seu jogo, na sua escrita, nas
suas conversas, nas suas palavras
reconfortantes que caracteriza Kabongo e o faz
ignorar tanto os obscurantismos como os
cálculos obscuros. Um dos orgulhos que a
Bélgica, sobretudo Bruxelas, se apropria,
Dieudonné Kabongo que ali vive desde 1970,
ainda adolescente à sua chegada, nunca
pensou em naturalizar-se belga, por exemplo.
“Não por ideologia, simplesmente não me
imagino não ser Congolês. Mas não me
incomoda nada que a imprensa local me
adopte e me apresente como Belga”.
No Manège, logo que as roupas são escolhidas
ao cabo de muitas provas e pausas, iniciam-se
os ensaios. Dragone quer afinar fragmentos de
cenas, assegurar-se da justeza dos tons e da
ocupação ideal do espaço na sala de ensaio
antes de passar, nos dias seguintes, à
encenação na sala de espectáculos.
Previamente, Kabongo, primeiro a preparar-
se, troca impressões com um dos actores. Os
dois procuravam rememorar os seus textos,

UM DÍA NA 
VIDA DE

Capa de Zone02 dedicada a Dieudonné Kabongo.

Parte do cenário de Othello.
© Hegel Goutier

DDIIEEUUDDOONNNNÉÉ  KKAABBOONNGGOO
É um lobo branco na Bélgica este congolês, artista cómico de teatro e de cinema,
dramaturgo, narrador, humorista, animador de televisão, músico e cantor

DDIIEEUUDDOONNNNÉÉ  KKAABBOONNGGOO
É um lobo branco na Bélgica este congolês, artista cómico de teatro e de cinema,
dramaturgo, narrador, humorista, animador de televisão, músico e cantor

© Hegel Goutier



A
s descobertas de fósseis ilustram habi-
tualmente a história passada da Terra,
que era absolutamente desconhecida
pelos investigadores. O artigo princi-

pal da National Geographic, intitulado “The rise
of Mammals”, publicado em Abril de 2003,
afirma que os estudos do ADN complementaram
e reforçaram a capacidade de investigação sobre
o fóssil.  Acontece o mesmo com a descoberta de
um fóssil em Dogali, ao longo do escarpamento
oriental da Eritreia em 1997, que permitiu aos
cientistas defender novas ideias sobre a tendência
evolucionista do elefante. Em 1998, Jeheskel
Shoshani, que é actualmente professor de
Biologia na Universidade de Asmara, mudou
para a Eritreia para aí estudar uma população

única de elefantes que tinha sido isolada dos
outros membros da espécie, levando-a

assim a cruzamentos consan-
guíneos e a mutações

genéticas. Mas a
investigação sobre os

elefantes relevou-se
extremamente difí-
cil, dado o fato de a
manada vaguear
numa zona da fron-
teira Etiópia-Eritreia.

Após aturados estudos
sobre o fóssil, nos quais

participaram investigado-
res locais e estrangeiros, foi
publicado um documento
erudito nas Actas da

Academia Nacional de Ciência dos Estados
Unidos da América (PNAS) em Outubro de
2006. 
Foram publicados relatórios idênticos em 6 de
Novembro de 2006, pela Universidade de
Michigan: uma criatura do tamanho de um porco,
que vagueou há 27 milhões de anos na Terra,
representa o elo que falta entre os parentes
conhecidos mais antigos dos elefantes e o grupo
mais recente dos antepassados dos elefantes
modernos. Este estudo foi levado a cabo por uma
equipa internacional à qual pertence William J.
Sanders, paleontologista da Universidade de
Michigan.
As descobertas do grupo sugerem que os
mastodontes e os ancestraisidos elefantes são
originários da África, ao contrário de mamíferos
tais como rinocerontes, girafas e antílopes, que
encontram as suas origens na Europa e na Ásia,
antes de imigrarem para África. Ao datar o novo
fóssil, descoberto  num país da África Oriental, a
Eritreia, as origens dos elefantes e mastodontes
recuam mais 5 milhões de anos em relação aos
registos precedentes,  afirma Sanders.
“O novo fóssil descoberto na Eritreia é
importante porque mostra aspectos da anatomia
dental comuns aos do grupo avançado, incluindo
molares com mais pontas e coroas complexas e
com uma maturação e emergência de molares
retardada”. Mas a criatura que o novo fóssil
representa tinha também características comuns
com paleomastodontes, entre outras, um corpo
mais pequeno e uma estrutura maxilar que sugere
defesas de elefante e trombas mais curtas.

No Verão de 1997, Melake Ghebrekristos, um
agricultor de Dogali, encontrou uma maxila na
sua exploração agrícola e verificou que esta era
completamente diferente dos ossos que ele tão
bem conhecia. Segundo o fóssil, o animal tinha
um focinho longo e defesas pequenas e
alimentava-se essencialmente de vegetais. O
exame dos ossos revelou que estes tinham entre
27 e 28 milhões de anos. É uma descoberta de
grande relevo. Os elefantes remontam a cerca
de 55 milhões de anos, mas os elefantes
modernos adquiriram a sua aparência e
tamanho actual há cerca de um milhão de anos.
Até à data, porém, os cientistas não  tinham
descoberto nenhum elefante pertencente ao
período de 34 a 24 milhões de anos.  
O prof. Shoshani considera difícil atribuir o
osso a qualquer outra espécie animal anterior
conhecida, o que o levou, seguramente, a
aprofundar o seu estudo.  
Foram efectuados estudos e análises
aprofundados dos dentes da maxila, necessários
para identificar a espécie do indivíduo.
Verificou-se que esse indivíduo pertencia à
categoria dos proboscídeos - grandes
mamíferos com tromba - dos quais são
descendentes os elefantes modernos de hoje.
Verificou-se que a formação dos dentes
ocupava uma estrutura intermédia entre os
elefantes modernos e os da antiguidade. Além
disso, exibia uma deslocação dental horizontal
que continua a verificar-se nos elefantes
modernos. Trata-se, sem dúvida, do mais antigo
vestígio desta característica jamais encontrado.
Além disso, o documento mostra de que
maneira os investigadores extrapolaram o
tamanho do animal - cerca de 130 cm de altura
a nível da espádua e 484 kg de massa corporal
em média.  Estes tamanhos mostram que esses
elefantes eram mais pequenos do que os
elefantes modernos, embora o espécimen
encontrado fosse um jovem adulto em
crescimento. 
Os investigadores lembraram igualmente que o
animal estava ainda a crescer e, provavelmente,
não tinha atingido ainda o seu tamanho
máximo. Os dados analisados e as
características do animal permitiram aos
investigadores colocá-lo entre os clados
Elephantimorpha e Elephantida, entre os quais
existia uma lacuna do elo que falta - “uma
hipótese já defendida há 84 anos”. Trata-se de
uma linha de evolução do elefante actual. O
prof. Shoshani acrescentou igualmente que “[o
indivíduo encontrado] é um intermédio, pelo
tamanho, características físicas e pela data -
características estas que fazem dele o elo que
falta”. Por esta razão, o significado da
descoberta deste animal é, sem dúvida, de
extrema importância, devido ao seu contributo

para o esclarecimento da evolução dos
elefantes. Os membros do grupo de
investigadores não quiseram acreditar em si
mesmos ao mencionarem a sua descoberta nas
Actas da Academia Nacional de Ciência dos
Estados Unidos da América (PNAS) e
nomearam a espécie como sendo Eritreum
melakeghekristosi, referindo-se à  Eritreia, que
é o país onde esta foi encontrada, e a Melake
Ghebrekristos, que encontrou o espécimen e
reconheceu a sua importância.  
Para a Eritreia, trata-se de uma descoberta
muito importante que completa os resultados de
escavações efectuadas e muitos outros que
estão provavelmente escondidos algures à
espera de investigações semelhantes. Como a
Eritreia se encontra na grande fossa tectónica
africana, conhecida pelo seu papel de
laboratório na evolução de mamíferos, não será
surpreendente que haja outras descobertas que
serão uma importante contribuição para o
conhecimento científico do mundo. Todavia,
há que ter o máximo cuidado em preservar os

artefactos e as relíquias que são  alicerces da
história. Falando disso, o dr. Seife defendeu que
toda a pessoa empenhada deverá estar
consciente da importância do património
histórico do país, prenhe de histórias
inenarráveis que não poderão ser desvendadas
se for destruído.
Frisa-se assim que as descobertas de Dogoli,
Abdur e Buya deram à Eritreia o estatuto de um
dos mais importantes repositórios da evolução e
cultura da humanidade. A protecção do
património natural único da Eritreia é um
capital a promover através do ecoturismo para a
geração actual e as gerações futuras. Este
relatório é a primeira narrativa combinada sobre
a fauna mamífera extinta e existente da Eritreia.
Antes de 1993, todas as publicações relativas à
fauna da Eritreia eram feitas a título da Etiópia,
uma vez que a Eritreia era uma província deste
país. Os dados aqui apresentados, espera-se,
servirão de base à futura investigação sobre a
paleozoogeografia e neozoogeografia dos
mamíferos da Eritreia. �

Eritreia:
O fóssil é o elo que falta 
na linhagem do

ELEFANTE?

Akberet Seyoum

Em cima:
Restauração de
Gomphotherium 
angustidens 
e Eritreum 
melakeghebrekristosi.

Em baixo: 
Reconstrução do maxilar
inferior. 
E. melakeghebrekristosi 
de Dogali, Eritreia. 

© PNAS / Ilustração de Gary H.
Marchant 

© Mark percival
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Timor-Leste entrou recentemente na comunidade
das nações. A sua história romanesca simboliza os fei-
tos épicos de um povo para conquistar a sua sobera-
nia. Com homens que entraram vivos na lenda,
como José Ramos-Horta, revolucionário, sensato,
Prémio Nobel da Paz, e Xanana Gusmão, revolucio-
nário, poeta e pintor, Prémio Sakharov da Paz e uma
colecção de distinções não menos prestigiosas. A
independência oficial deste pequeno país do Sudeste
asiático em 20 de Maio de 2002 encerrou um dos
martirológios mais violentos a que um povo foi sujei-
to na história contemporânea.
Sofreu depois convulsões, de certo modo previsíveis,

após uma história tão atormentada. Mas o jogo
democrático é respeitado, orgulhoso de ser, na sua
região, um dos raros países que defende nas instân-
cias internacionais os mesmos valores que a União
Europeia. E os seus trunfos de desenvolvimento são
visíveis, a começar por uma política económica rela-
tivamente sã: sem dívidas, sem corrupção notória.
Mas também uma futura exploração das suas reser-
vas petrolíferas numa base aparentemente sustentá-
vel e uma próxima adesão à ASEAN. E depois, um
país de uma rara beleza e magnificência!
A descobrir por quem desejar sair dos caminhos
habitualmente trilhados do turismo formatado.

© Hegel Goutier
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E
m Setembro, o gigante americano da
informática e da electrónica, Hewlett-
Packard (HP), lançou um projecto
destinado a reduzir o impacto dos

resíduos electrónicos sobre a saúde e o
ambiente nos países em desenvolvimento,
principais destinatários destes resíduos. O
projecto, levado a cabo em parceria com o
Global Digital Solidarity Fund e o Swiss
Institute for Materials Science and
Technology, será lançado na África do Sul.
A ideia é reduzir os efeitos potenciais do
mau tratamento dos resíduos electrónicos
sobre a saúde e o ambiente, mas também
criar empregos nas comunidades mais
desfavorecidas. “Consideramos este projecto
como um meio de desenvolver infra-
estruturas capazes de tratar os resíduos
electrónicos com toda a segurança, em
função dos hábitos e das estruturas locais”,
declarou Kalus Hieronymi, director da
organização de gestão do ambiente na HP
para a zona de Europa, Médio Oriente,
África. E prosseguiu: “Esperamos que esta
análise inicial nos ajude a criar uma vasta
parceria público-privada que melhore as
normas sanitária e ambientais e ajude as
comunidades desfavorecidas através da

promoção de competências e da criação de
emprego”.

> Projecto-piloto na África do Sul

O modelo de gestão dos resíduos
electrónicos em África juntar-se-á aos planos
de reciclagem já existentes. Sendo o
objectivo desenvolver esta iniciativa a
grande escala até Dezembro de 2008. A
África do Sul acolherá o projecto-piloto,
seguida de Marrocos, Quénia e Tunísia.
Além disso, a empresa impôs-se como
objectivo, em 2004, reciclar 500 000
toneladas de materiais electrónicos à escala
mundial antes do final de 2007. Como este
objectivo foi atingido seis meses mais cedo
que o previsto, a HP aposta agora na
reciclagem de 500 000 toneladas
suplementares até ao final de 2010.

> A África caixote do lixo

Os resíduos provenientes de equipamentos
electrónicos e eléctricos (os REE) estão
avaliados em dezenas de milhões de toneladas
por ano e representam mais de 5% das
imundícies municipais, segundo a ONU, que

acaba de lançar um programa mundial
chamado StEP (Solving the E-Waste Problem,
resolver o problema dos resíduos
electrónicos). Segundo Basel Action Network
(BAN), uma ONG internacional que luta
contra o comércio e o tráfico de matérias
tóxicas, entram todos os meses na Nigéria 400
000 computadores e ecrãs usados, em diversos
estados e de todas as idades. Sob o pretexto
dos dons, relata François Ossama, técnico
camaronês de electrónica e autor do livro “Les
Nouvelles technologies de l’information.
Enjeux pour l’Afrique Subsaharienne”
(www.riddac.org/blogs/francoisossama),
“desembarcam milhares de computadores
obsoletos em países que não dispõem, no
entanto, de nenhuma capacidade de
reciclagem, cujo domínio é complexo a nível
tecnológico”, e acrescenta: “Quando uma
amiga responsável por uma associação
feminina nos Camarões me contactou há dois
anos para a ajudar a instalar computadores que
acabara de receber sob a forma de dons, qual
não foi a nossa surpresa e a nossa decepção ao
constatar que, entre os 8 computadores
recebidos, só um (que aliás era uma máquina
IBM dos anos 80) arrancava!”.
M.M.B. �

RESíDUOS ELECTRÓNICOS:
Quando o privado se envolve em África

Rapaz contratado para rebocar sucata de
equipamentos electrónicos do mercado de
Alaba em Lagos, Nigéria, para esta lixeira
informal próxima que fica num pântano.

© Basel Action Network

Reportagem de Hegel Goutier
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A
emergência de Timor-Leste como nação independente sim-
boliza o feito épico de um povo na conquista da sua sobe-
rania. A independência oficial deste pequeno país do
Sudeste asiático, em 20 de Maio de 2002, encerrou um dos

martirológios mais violentos a que um povo foi sujeito na história con-
temporânea. Em vinte e cinco anos de ocupação indonésia, houve mais
de 200 000 mortos numa população de um pouco mais de 700 000 habi-
tantes. Uma libertação realizada quase sem ajuda externa, o mais das
vezes perante a indiferença da comunidade internacional. A barbárie

desta ocupação fez esquecer e relativizar a incúria da colonização por-
tuguesa que a tinha precedido e que tinha deixado, após cinco séculos
de presença portuguesa no território, um país num estado de pobreza
indescritível, sem infra-estruturas, praticamente sem recursos humanos
capazes de assegurar o desenvolvimento de uma nova nação.
Vestígios arqueológicos remontam a mais de três mil anos e mostram
que a ilha já era habitada por povos melanésios, os Atoli. Por volta de
2500, começam a chegar quantidades sucessivas de novos habitantes de
diversas tribos melanésias, nomeadamente os Belu (ou Tetum).

Quando começaram as aventuras coloniais, o
Islão estava a implantar-se na região. Foi então
que chegaram à parte oriental da ilha
missionários portugueses que converteram os
Tetum (Bélu) à religião católica. No século
XVI, o país entrou em guerra com o reino
muçulmano de Sombay na parte ocidental,
protegida pelos Holandeses.
Estes últimos ganharam-na e estabeleceram o
seu domínio nos territórios mais importantes, a
Indonésia e a parte ocidental de Timor e os
Portugueses só puderam manter o Leste de
Timor e o enclave de Oecussi no norte da parte
ocidental. Em 1914, o Tribunal Internacional
de Justiça de Haia legalizou estas fronteiras.
No início do século XX, Portugal já quase
tinha abandonado Timor. O interesse desta
metrópole pela ilha só renasceu à entrada da
Segunda Guerra Mundial, no contexto
escaldante do confronto de ideologias. Como
que paradoxalmente o governo português
optou pelos Aliados, Timor-Leste acabaria
rapidamente por ficar à mercê dos exércitos
japoneses. O pequeno país resistiu
heroicamente para defender a causa aliada à
custa de uma perda de mais de 50 000 vidas
humanas e da sua devastação total.
Finda a guerra, não houve nenhum
reconhecimento do seu heroísmo. Pensou-se
nos negócios, como de costume. A ditadura
militar salazarista reinstalou-se no Leste.
A população de Timor-Leste revoltou-se
contra o regime fascista em 1961, mas a férula
da ditadura não relaxou a pressão.
Após a Revolução dos Cravos, que derrubou
o regime fascista em 25 de Abril de 1974,
Portugal reconheceu o direito das colónias à
independência. Surgiram então partidos
políticos em Timor-Leste. Verificaram-se três
tendências: uma de direita, preconizando a
assimilação à Indonésia (Associação Popular
Democrática Timorense - APODETI), outra
conservadora, visando uma autonomia no
quadro de uma República Portuguesa (União
Democrática Timorense - UDT) e a terceira,
revolucionária, independentista de esquerda
(Frente Revolucionária do Timor-Leste
Independente - FRETILIN), sempre presente
na cena política. Em Outubro de 1978, o
Parlamento português decidiu organizar em
Timor Oriental a eleição de uma assembleia
popular que deveria conduzir à soberania do
país.
Em reacção à escolha de Portugal, a UDT e a
APODETI desencadearam, desde Novembro
de 1975, as hostilidades contra a FRETILIN.
O país mergulhou numa guerra civil
finalmente ganha pela FRETILIN, que
proclamou a independência do país em 28 de
Novembro. Vitória de curta duração: dez dias

depois, em 7 de Dezembro de 1975, as forças
indonésias espalharam-se pelo território e
iriam mergulhar o país num quarto de século
de massacres bárbaros. Nos cinco primeiros
dias de invasão morreram 5 000 timorenses.
Como a resistência se revelou, para mal dos
planos dos invasores, mais forte do que
imaginariam, estes desenvolveram um
autêntico arsenal de barbárie, com campos de
concentração, utilização de civis como
escudos humanos, torturas, deportações,
execuções sumárias e incêndios da cobertura
vegetal. 200 000 mortos ligados directamente
à ocupação indonésia numa população que, na
altura, era de 700 000 habitantes. Timor-Leste
foi oficialmente anexado como uma das suas
províncias.
A guerrilha, que durou 24 anos e meio, tinha
uma organização perfeita. Não obstante a
ausência quase total de apoio internacional,
que receava a sua tendência marxista do início,
o Mundo deixou a Indonésia agir
impunemente. Apesar de uma resistência de
titãs, a Fretilin foi perdendo as suas bases

pouco a pouco. Era o período a que o ocupante
chamava “cerco e aniquilamento”, favorecido
desde 1978 por aviões de ataque ao solo
fornecidos pelos Estados Unidos. Em 1981, os
Indonésios iniciaram a construção macabra da
“barreira de pernas”, forçando 80 000 homens
timorenses, muitos deles jovens, a formarem
uma cadeia humana para encurralar os
guerrilheiros da Fretilin no centro do país. A
operação foi um fracasso.
Encostada à parede no final da década de 80, a
Fretilin não capitulou. Em 12 de Novembro de
1991, aconteceu o massacre de Santa Cruz, o
horror a mais! 19 mortos segundo os
indonésios, mais de 250 na realidade. Mas
sobretudo, o símbolo visível do horror. Agora
que a guerrilha estava quase moribunda, o
povo “substituiu-a” indo constantemente para
a rua manifestar-se. Xanana Gusmão, chefe
rebelde e poeta (actual Primeiro-Ministro de
Timor-Leste) é preso em 1992. Tarde demais.
Demasiado conhecido para ser liquidado.
Prisioneiro, tornou-se um ícone, tanto dentro
como fora do país. 

NASCIMENTO 
DE UMA NAÇÃO ATORMENTADA:
NUM FEITO ÉPICO

Hegel Goutier

Declaração da independência.
© Hegel Goutier

Time dedicado a Timor-Leste, 
19 de Junho de 2000.
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A comunidade internacional já não podia
desresponsabilizar-se por mais tempo. Dois
novos símbolos, o Arcebispo de Díli, Carlos
Ximenes Belo, e o representante da Fretilin na
ONU, José Ramos Horta, receberam o Prémio
Nobel da Paz em 1996.
A situação parecia gelada até ao derrube de
Suharto, em 1998. Apesar da firmeza
demonstrada após a sua ascensão ao poder, o
seu sucessor, Habibie, decidiu alguns meses
depois organizar, sob controlo da ONU, um
referendo sobre a autonomia ou a
independência de Timor-Leste. Milícias
favoráveis à integração, toleradas pelo exército,
reagiram instaurando uma onda de violência.
Apesar de todas estas intimidações, o referendo
de 30 de Agosto de 1999 traduziu-se numa
vitória esmagadora do “Sim” à independência:
78,5%.
Uma vez mais, as milícias pró-indonésias, e
desta vez com o apoio activo do exército,
puseram o país a ferro e fogo. 200 000 cidadãos
de Díli e de outras cidades tiveram de procurar
refúgio nas montanhas. Entre as cidades
mártires desta raiva infernal, uma viria a tornar-
se simbólica, Suai, a sudoeste de Timor-Leste,
onde o exército, depois de ter cercado os
refugiados numa igreja, abateu a sangue frio
três padres que saíram para negociar e

perpetrou um massacre no lugar santo fazendo
200 vítimas, segundo algumas fontes. Esta
carnificina foi praticada na presença de uma
testemunha de peso: a imprensa internacional.
A Indonésia teve de aceitar o envio de forças da
ONU para o local. Ao cabo de algumas
semanas, os últimos 15 000 soldados
indonésios, corados de vergonha, evacuaram o
país que tinham deixado exangue, sem água,
sem electricidade nem telefone, todo destruído
pelo fogo que atearam a inúmeras infra-
estruturas, algumas delas escolas. Em três anos,
as tropas da ONU e a Administração Transitória
das Nações Unidas em Timor-Leste (Untaet),
chefiada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Melo,
criaram as condições que permitiram ao país
entrar na era da sua independência. As eleições
livres e democráticas de 30 de Agosto de 2001,
nas quais participou 93% da população, deram
uma vitória nítida à Fretilin, o partido que
conduziu a resistência durante um quarto de
século. A independência oficial de Timor-Leste
foi proclamada em 20 de Maio de 2002, tendo
como primeiro presidente o combatente e poeta
Xanana Gusmão e como Primeiro-Ministro o
líder emblemático da Fretilin, regressado do
exílio em Moçambique, Mari Alkatiri. Uma vez
não são vezes. David acabava de vencer a
batalha que travara contra Golias.         H.G. �

* Sérgio Vieira de Mello foi um diplomata

brasileiro das Nações Unidas bastante experiente

que morreu, juntamente com 21 funcionários da

ONU, no atentado à bomba do Hotel Canal, no

Iraque, enquanto representante especial do

secretário-geral das Nações Unidas naquele país.

Foi o Administrador Transitório das NU em Timor-

Leste de Dezembro 1999 – Maio 2002.

M
ergulhado numa crise grave em
Abril de 2006, Timor-Leste só
voltou a encontrar uma paz
relativa com a chegada dos

capacetes azuis e de outras forças estrangeiras.
Esta crise fez dezenas de mortos e perto de
duzentos mil “deslocados”, que enchem cam-
pos improvisados. Apesar disso, foi possível
realizar eleições transparentes e pacíficas em
Abril último, mas seguiram-se alguns sobres-
saltos inquietantes. A maior parte dos interve-
nientes políticos timorenses e internacionais
parece acreditar que a crise passou. Mas todos
consideram que seria prematura a evacuação
das forças estrangeiras.
O romantismo do nascimento da nação
timorense e a estatura internacional dos seus
principais dirigentes tinha esbatido os riscos

efectivos de convulsões num país que saiu
dum traumatismo histórico sem comparação.
Após a independência, o preço a pagar pela
unidade do país foi o esquecimento, ou mesmo
perdão, daquilo que noutros sítios teria sido
considerado colaboracionismo ou
cumplicidade de crime contra a Humanidade.
Todas as famílias tinham feridas abertas.
Apesar do carisma dos homens lendários que
conduziram à criação de Timor-Leste e que
presidiram aos seus primeiros dias, não
conseguiram prevenir as primeiras decepções
nem impedir que degenerassem em tumultos
apenas alguns meses depois da proclamação
da independência. E tudo isto diante das forças
das Nações Unidas, cujo mandato, de
renovação em renovação, devia chegar ao fim
em Maio de 2005. Pouco antes deste prazo

terminar, o país mergulhou noutra crise ainda
mais grave.
Em Março de 2006, o Primeiro-Ministro Mari
Alkatiri demitiu cerca de 600 militares, um
terço do exército, por sublevação. O que
aconteceu foi que estes militares entraram em
greve para protestar contra alegadas
discriminações no exército contra os militares
oriundos da parte oriental de Timor-Leste. A
decisão do Chefe de Governo foi seguida de
uma explosão de violência em Abril, Maio e
Junho de 2006, que provocou pelo menos 46
mortos. Dezenas de milhares de pessoas,
receando pelas suas vidas, migraram e foram
ocupar tendas em acampamentos
improvisados. Desde o início da crise o seu
número atingiu 70 000 na capital e perto disso
nos arredores de Díli.

SAÍDA DAS CRISES COM

optimismo
Situação político-económica

Museu da Revolução.
© Hegel Goutier

Colecção Xanana Gusmão: Prémio Sakharov.
© Hegel Goutier

Campo de refugiados 
perto do aeroporto de Díli.

© Hegel Goutier
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A ONU teve de decidir com urgência reforçar
a sua presença, mas enviou apenas polícias
vindos essencialmente de Portugal.
Paralelamente, a Austrália, bem como a Nova
Zelândia e a Malásia, enviaram um forte
contingente de militares que não quiseram
colocar-se sob o controlo da ONU.
Como consequência política da crise, o
Primeiro-Ministro, mesmo apoiado pelo seu
poderoso partido, a Fretilin, foi obrigado a
demitir-se em 25 de Junho de 2006. Em 10 de
Julho, o Presidente Xanana Gusmão nomeou
José Ramos-Horta, antigo Ministro dos
Negócios Estrangeiros do governo
demissionário, para chefiar a nova equipa
governamental. A tensão diminuiu
rapidamente e de forma considerável. E menos
de um ano mais tarde realizaram-se em Timor

eleições transparentes, primeiro presidenciais
(9 de Abril de 2007) e depois legislativas (30
de Junho de 2007).

> Eleições transparentes, 
mas perturbações depois 
da formação do governo

Infelizmente, a designação do Primeiro-
Ministro foi não só objecto de controvérsia,
mas serviu também de pretexto para
partidários da Fretilin, agora na oposição,
manifestarem o seu descontentamento e
alguns bandos semearem de novo a violência,
originando uma nova vaga de deslocados.
A Fretilin, o partido mais votado nas eleições
(29 % dos votos), quando se vaticinara a sua
derrota total, considera inconstitucional a
designação do novo Primeiro-Ministro. Este
preside a uma coligação formada depois da
proclamação dos resultados, quando a
Constituição determina que uma coligação
tem de ser anunciada antes das eleições. O
Presidente Ramos-Horta considerou que
atendendo à situação de crise, o país não se
podia permitir o luxo de perder seis meses.
Pragmático mas inconstitucional?

> Quais as razões profundas 
destas crises?

Parece evidente que o país vive (ou viveu)
uma crise de crescimento previsível. A incúria
administrativa dos últimos anos da
colonização portuguesa e o desastre da
ocupação indonésia não permitiram a Timor
dispor de recursos humanos e de infra-
estruturas para um desenvolvimento rápido.
Subsistem ainda pesadas tensões na

população, não tanto numa base étnica, mas de
repartição geográfica. As regiões orientais de
Timor-Leste forneceram o maior número de
resistentes durante a guerra da independência,
enquanto as regiões a ocidente, próximas do
Timor indonésio, se mobilizaram menos. Além
disso, o país quis construir-se a partir da ficção
da reconciliação entre os resistentes e os
colaboracionistas, sem verdadeiro debate
público. Não foi feita justiça às vítimas das
atrocidades.
O estado da Justiça é inquietante por falta de
especialistas. polícia falta absolutamente
experiência. Os bandos de jovens que
semeiam a violência não são enquadrados nem
controlados. Apesar de a democracia formal
ser respeitada no país, subsiste um défice
democrático por falta de meios de
comunicação social e de comunicação. E
frequentemente foram os rumores que
estiveram na base de motins e de outros
incidentes graves. 

> E no entanto há optimismo

Se considerarmos normais as crises de
crescimento da jovem nação, os motivos de
optimismo tornam-se relativamente mais
evidentes. Menos de um ano depois da crise de
2006, Timor conseguiu realizar eleições livres
e transparentes.
A política económica de Timor é relativamente
sã. O país é pobre, mas não tem quaisquer
dívidas. Além disso, o acordo com os
australianos sobre as receitas do petróleo a
explorar nas águas territoriais entre os dois
países é bastante favorável a Timor.
A maior parte dos analistas das instituições
internacionais, bem como os peritos militares
presentes no país, parecem optimistas e
consideram que a crise terminou e que agora é
preciso acompanhar Timor na execução da sua
estratégia de desenvolvimento sustentável.
Outro ponto forte do país é o interesse
geopolítico que suscita. A sua candidatura à
ASEAN está praticamente aceite. Os
financiadores internacionais mostram-se
disponíveis para o país. Testemunho disso é a
decisão da Comissão Europeia de aí instalar
proximamente uma delegação de alto nível.
H.G. �

* ASEAN Fundada em 1967, a Associação das

Nações da Ásia do Sudeste (ASEAN) tem como

objectivos o crescimento económico, o progresso

social, o desenvolvimento cultural e a paz e esta-

bilidade regionais entre os seus 10 membros actu-

ais: Brunei Darusaalam, Cambodja, Indonésia,

Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura,

Tailândia e Vietname.

José Ramos-Horta é o aglutinador de
ideias, o conciliador. Já na época da luta
pela independência limava as arestas
entre as tendências da guerrilha, entre por

exemplo o guerrilheiro Xanana Gusmão e o
organizador do exterior, Mari Alkatiri. Agora,
em situações diferentes, continua a fazer de
ponte entre estes irmãos inimigos da política
timorense. Interveio em todas as fricções entre
a Igreja e o Governo precedente. Nas últimas
grandes crises aproximou igualmente os mili-
tares “em greve” do Governo. Antigo Ministro
dos Negócios Estrangeiros da guerrilha e do
primeiro Governo timorense em 2001-2005,
demitiu-se para mostrar o seu desacordo com
o Primeiro-Ministro Alkatiri sobre a gestão da
crise, colocando assim na balança a estima que
o país tem por ele. Apesar disso, Alkatiri, que
teve de se demitir e que foi por ele substituído
provisoriamente enquanto se aguardavam as
eleições, parece não lhe querer mal. Um con-
ciliador destes é demasiado útil num país
ainda nostálgico da sua cultura antiga de acor-
dos amigáveis e de alianças para resolver as
divergências.

Quais são as prioridades da Presidência e as
prioridades de Timor neste momento?

O mais importante são as prioridades do país,
que são consensuais do ponto de vista da
Presidência, do Governo e do Parlamento
nacional. A luta contra a pobreza é uma

prioridade e a estabilização política e a
consolidação da paz são prioridades para
todos. Mas para conseguir reduzir a pobreza é
preciso que a partir do próximo ano o Governo
invista muito seriamente nas infra-estruturas, a
fim de criar empregos e oferecer meios de
transporte à população nas zonas rurais. A
agricultura emprega 70 % da mão-de-obra.

Evidentemente, para aplicar esse programa é
preciso que a crise tenha terminado.
Considera que neste momento já passou?

Sim, a situação é absolutamente normal.
Conseguimos realizar eleições que foram
reconhecidas pela comunidade internacional
como livres e justas e num clima de segurança.
A ordem pública em Díli está de longe
normalizada. De tempos a tempos temos
pequenos problemas, tal como na Europa, em
França, na Dinamarca, nos Estados Unidos, já
para não mencionar outros países como o Haiti
ou as Filipinas, onde as preocupações são
muito mais sérias. As dificuldades que
persistem aqui são absolutamente normais
num país com desemprego e pobreza.

Não haverá no entanto ainda um resíduo da
crise, que são todos os campos de deslocados
que se vêem aqui e além?

A missão das Nações Unidas em Timor-Leste
realizou recentemente um inquérito aos

refugiados, às pessoas deslocadas, e concluiu
que nenhuma pessoa menciona a questão da
segurança como uma das suas preocupações.
Ao contrário do ano passado, em que a
resposta foi a segurança. Uma boa parte destes
supostos refugiados permanecem nesses
campos porque adquiriram o mau hábito de
receber ajuda humanitária gratuita. Muitos
deles são simples oportunistas. Os campos de
refugiados são controlados por grupos de
oportunistas, de bandos. Há outros que são
mais sinceros, que perderam as suas casas,
queimadas ou destruídas, mas a grande parte,
a maioria, está ali para receber a ajuda
humanitária das agências das Nações Unidas,
do Governo de Timor-Leste ou de outros.

Anunciou as grandes linhas do seu programa.
Timor pode passar a ter receitas do petróleo.
Quando pensa que poderá haver um aumento
do bem-estar da população?

Creio que no próximo ano. Vamos começar a
debater o orçamento do ano que vem. Vamos
ver como é que podemos investir mais e
rapidamente para melhorar as condições de
vida das pessoas no interior do país.
Infelizmente a capacidade do Governo para
executar o orçamento é muito diminuta.

Nós temos consultores estrangeiros, quer por
via de relações bilaterais, quer das Nações
Unidas.

A PRIORIDADE
DE TIMOR:
PREPARAR-SE PARA 
A ADESÃO À ASEAN
José Ramos-Horta
Presidente da República Democrática de Timor-Leste
Prémio Nobel da Paz

Sede da ONU. 
© Hegel Goutier

Chefe do exército.
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Chefe da polícia portuguesa.
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O sector da justiça também é prioritário para
nós. Contamos com o apoio de juristas vindos
de Portugal, do Brasil e de Cabo Verde que
actuam no âmbito de um programa
coordenado pelo PNUD para formar juristas
timorenses.

Podemos talvez passar a um sector mais vasto,
a geopolítica. Qual é a de Timor? Apesar da
sua situação geográfica, Timor aderiu ao
grupo ACP, à cooperação ACP-UE. Como é
que esta cooperação se situa em relação aos
interesses pela ASEAN e por outros pólos?

As nossas relações com as ilhas do Pacífico
Sul são relações fraternas de solidariedade.
Mas à parte as relações formais diplomáticas,
não existe nada, não há relações comerciais
por causa do seu isolamento geográfico. Não
temos capacidade de exportar para países
como Fiji ou Vanuatu. Nem eles para o nosso
país. Em relação ao Fórum do Pacífico, é
evidente que temos relações muito estreitas
com a Austrália e a Nova Zelândia, sendo as
nossas relações sobretudo com a Austrália, que
está aqui ao lado, e com os países da Ásia do
Sudeste.
A nossa realidade vira-se de preferência para o
ocidente, a Indonésia, e para o norte, em
direcção de países como a Malásia, a Índia,
Singapura e as Filipinas. Fazemos parte da
região geográfica da Ásia do Sudeste. Espero
que daqui a alguns anos, talvez antes de 2012,
Timor-Leste se torne o décimo-primeiro
membro da ASEAN. Estamos a trabalhar
nessa óptica. Todos os países membros deste

grupo já aceitaram o princípio da admissão de
Timor na sua organização. Mas para chegar a
esta adesão é preciso prepararmo-nos bem,
melhorar a nossa economia, as nossas infra-
estruturas, criar quadros de desenvolvimento.

E as relações com a União Europeia, tendo em
conta as vossas ligações especiais com
Portugal?

Temos muito boas relações com a União
Europeia enquanto instituição comunitária e
também muito boas relações com países
individuais, nomeadamente Portugal, mas
também a Espanha, a França, a Alemanha, a
Inglaterra, a Irlanda, a Itália, etc. Temos muito
boas relações com o Parlamento Europeu.
Durante os anos negros da nossa luta, quando
a questão de Timor-Leste era uma causa
perdida em que nem sequer nas Nações
Unidas era discutida, apesar de inscrita na
ordem do dia da Assembleia Geral, foi o
Parlamento Europeu o fórum mais activo a
favor do direito do povo timorense à
autodeterminação. Hoje, o Presidente Durão
Barroso da Comissão Europeia, é
verdadeiramente um amigo de Timor. Nos
anos da nossa luta, enquanto Secretário de
Estado da Cooperação e depois como Ministro
dos Negócios Estrangeiros de Portugal,
conduziu uma luta diplomática muito
importante a nosso favor nas instâncias
internacionais, nomeadamente nas Nações
Unidas. Agora que é Presidente da Comissão
Europeia guarda Timor-Leste num canto

muito especial do seu coração. À parte as
relações históricas entre Timor-Leste e
Portugal, salientamos que desde a nossa
independência, em 2002, no quadro das
Nações Unidas, na Comissão dos Direitos
Humanos, hoje no Conselho dos Direitos
Humanos em Genebra, Timor-Leste sempre
votou com a União Europeia todas as
resoluções sobre os Direitos do Homem.
Partilhamos com os países da UE valores
humanos, éticos muito importantes. E são
estes valores que tornam as nossas relações
com a União Europeia muito especiais.

E em relação aos países de África e das
Caraíbas?

Sobretudo com os países de África, temos
relações históricas, nomeadamente com os
PALOP (Países Africanos de Língua
Portuguesa), Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Mas também temos laços sólidos com a África
do Sul. Por causa das relações históricas com
a ANC, com Nelson Mandela. A África do Sul,
por exemplo, é actualmente no quadro do
Conselho de Segurança das Nações Unidas o
defensor e coordenador do grupo de apoio a
Timor-Leste. Portanto, apesar da distância e
por causa da História, temos relações fraternas
com muitos outros países africanos, como a
Tanzânia, cujo Presidente, Julius Nyerere,
quando o mundo se esquecia de Timor-Leste,
defendeu sempre a nossa opção na ONU.
H.G. �

Mari Alkatiri, chefe do histórico partido

da Fretilin, está determinado: o seu

partido não fará qualquer concessão ao

Governo. Considerando que o seu partido,

com 29% dos votos, ganhou as últimas eleiçõ-

es, ficando de longe à frente dos três partidos

seguintes, que se coligaram depois da procla-

mação dos resultados, portanto ilegalmente,

para se apoderarem do poder. A irredutibilida-

de da Fretilin fez a primeira demonstração de

força no debate do orçamento no Parlamento,

que foi obrigado a reunir-se dia e noite quase

uma semana inteira no início de Outubro.

De imediato diz ao Correio:

Não vamos encorajar a violência, mas

utilizaremos todos os meios e instrumentos

legais à nossa disposição para contrariar as

iniciativas de um Governo de facto, ilegal.

Vamos obrigá-lo a demitir-se. Para isso, o

máximo que podemos tolerar é um prazo

de dois anos. Um ano é o tempo que

verdadeiramente lhe damos para provar a

sua incapacidade para resolver os

problemas do país.

O Governo nasceu de eleições livres. E o seu

partido é minoritário em relação à coligação

que está no poder.

Sim, mas a nomeação do Primeiro-Ministro

é inconstitucional. O Governo deve ser

dirigido, segundo a Constituição, pelo

partido que ganhou as eleições. Foi a

Fretilin. A Constituição define claramente

como proceder nestas situações. Uma

coligação tem de ser anunciada antes das

eleições. A lei eleitoral é clara nesta matéria.

Em que casos é que o seu sentido de Estado o

faria votar a favor de uma proposta do

Governo?

Não vamos ajudar este Governo a

sair-se bem. Sim, temos o sentido de

dever para com o Estado, mas não

quero que os outros fiquem com todo

o Estado e deixem o sentido para a

Fretilin. Agora apresentou um

projecto para esvaziar os cofres do

Estado que eu lhes deixei cheios.

Mas o rigor da sua gestão não conduziu ao

paradoxo de um país rico com uma

população pobre?

Isso não é exacto, é propaganda. O

orçamento progrediu substancialmente

com o nosso Governo. Em Agosto de 2005

era de 85 milhões de dólares. Em

Dezembro de 2005, os recursos petrolíferos

permitiram-nos aumentá-lo para 140

milhões e em Agosto de 2007 tinha

atingido 327 milhões.

O dinheiro não é tudo num orçamento. A

experiência tem enorme importância. 

Este Governo não tem experiência.

Desbarata dinheiro. Por exemplo, em dois

meses e meio foram gastos 4 milhões de

dólares para o turismo. Para fazer o quê?

É preciso aumentar as capacidades dos

serviços públicos, que são o maior

empregador do país. É preciso também

ajudar o sector privado a tornar-se um

verdadeiro sector privado.

Porquê um verdadeiro sector privado? Não

tem confiança neste?

Não, mas em Timor o sector privado é

constituído praticamente por contratantes

de projectos do PNUD, da Comissão

Europeia ou do Governo. Não é um

verdadeiro sector privado. Esse é preciso

ajudar a construí-lo. Fui eu que assinei com

o Banco Mundial um projecto de

desenvolvimento do sector privado.

Deixei um país sem um cêntimo de dívidas.

Fala-se de pobreza. Eu vivi durante anos em

África e sei o que é a pobreza. 

O país tem meios para planear bem o seu

desenvolvimento em vez de se precipitar.

No momento da independência achei que

dispunha de seis meses para vencer a

grande pobreza. 

No final de 2002, 17% da população tinha

electricidade e no final de 2004 já eram

47%. Em 2002 havia 20 médicos, em 2004

já eram 400.

No que se refere à boa gestão, a electricidade

era gratuita em Díli, em 2002. Em 2005, a

taxa de cobrança atingiu 80%. Com as

declarações demagógicas do Governo, a taxa

de cobrança desceu para 20%.

Outro exemplo. O Governo decidiu atribuir

subsídios cumulativos às igrejas: subsídios

directos e outros para que os pais não

paguem as despesas de escolaridade.

Quando as igrejas não suprimiram estas

despesas. Teria sido mais correcto pagar

aos professores das escolas cristãs.

Parece que as duas instituições poderosas do

país são a Igreja e a Fretilin?

Como o Governo não pode apoiar a

Fretilin, apoia a Igreja.                   H.G. �

TODOS OS MEIOS 
PARA DERRUBAR O GOVERNO, 

EXCEPTO
O INCITAMENTO À VIOLÊNCIA
Mari Alkatiri, líder da oposição

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta.
© Hegel Goutier

Campo de refugiados a caminho de Baucau.
Omnipresença da Fretilin.
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Mari Alkatiri.
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R
apidamente após a chegada dos portugueses a Timor no início
do século XVI, a Igreja Católica passou a ter um papel de refe-
rência numa sociedade com demasiadas disparidades em ter-
mos de constituição tribal, linguística ou cultural. E em cada

momento-chave da história do país revelou-se o elemento unificador,
traço de união ou artífice do poder. A sua adesão à causa da guerrilha
para a independência foi determinante. Tal como a sua oposição ao
Governo precedente de Timor, quando este quis determinar a instrução
religiosa nas escolas, marcando o princípio do fim do mandato da FRE-
TILIN. E no entanto, até os dirigentes deste partido, apesar de algumas
censuras contra as liberalidades do actual Governo em relação à Igreja
Católica, lhe continuam a ser reverentes, considerando-a como um
traço de união incontornável entre os diferentes protagonistas da cena
política e um guia para a nação. Monsenhor Basílio Nascimento, uma
das principais figuras da Igreja Católica, dá-nos a sua percepção do
povo timorense e explica porque é que a sua lendária calma contrasta
com alguns dos seus surtos de violência.

> Incompreensão entre resistentes 
do interior e do exterior

“As expectativas do povo de Timor eram muito elevadas. Durante a
luta, o sonho da independência deixou entender que todas as
necessidades iam ser satisfeitas e todos os sonhos realizados.
Mas a tónica foi colocada na luta, nunca na formação de quadros.
Talvez os timorenses do interior tenham, neste domínio, colocado a sua
confiança nas pessoas que estavam na diáspora, quando estas, ocupadas
com a luta diplomática, não se aperceberam suficientemente da questão
dos recursos humanos para o futuro.
E a independência chegou tão depressa.
É que havia uma diferença muito grande de perspectiva entre os que
estavam no exterior e os outros. A classe política era constituída

sobretudo pelos primeiros. Não tinham, parece-me, conhecimento das
mudanças que tinham ocorrido no país durante a sua ausência.
Construíram uma estratégia com base no Timor de 1975.

> A alma 

“Existe uma imagem da natureza que representa o nosso carácter: os
rios. Durante todo o ano estão quase secos. Mas logo que chove, a água
da montanha corre para eles com tal violência que ai de quem tentar
atravessá-los. Nós somos delicados e calmos, mas de tempos a tempos
passa-se qualquer coisa nas nossas cabeças que altera todo o nosso
comportamento social. 
Se lerem os historiadores portugueses, que são os que nos conhecem
melhor, eles trabalharam sobre pequenos reinos onde havia um
conjunto complexo de grupos, de clãs que não toleravam qualquer
intromissão de uns nos assuntos dos outros. 

Chegavam a viver juntos mediante alianças. Logo que havia um
problema, revoltavam-se uns contra os outros. A discórdia podia ter
origem na água ou no gado ou ter razões sexuais ou outras. Mas existia
um mecanismo de resolução dos conflitos: o conselho dos sábios de
cada grupo. Havia símbolos a que estes povos atribuíam um significado
profundo. São sobretudo povos de cultura simbólica. 

Este simbolismo foi quebrado pela Indonésia. A importância dos sábios,
dos velhos, dos anciãos foi substituída por um sistema novo de estatuto,
sem explicações. Perdemos as nossas referências sem termos
encontrado outras. O fundo desta autoridade local, feudal está sempre
subjacente. Nos europeus, os problemas têm de ser resolvidos pelos
tribunais. Mas isso era novo para os timorenses. Quando há qualquer
violência, as vítimas vão à polícia. Às vezes, esta diz que não pode
fazer detenções, porque não houve flagrante delito. Enquanto na cultura

Para compreender os

timorenses
À escuta de Monsenhor Basílio Nascimento

Estátua de Cristo na baía perto de Díli.
© Hegel Goutier
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local isto se resolvia facilmente. Ouviam-se as duas partes e se era
detectada a culpa, o culpado reconhecia a falta e bastava sacrificar
um galo ou um porco. As duas etnias comiam juntas e o problema
ficava resolvido. A vítima sentia-se reconhecida. 
No tempo dos portugueses havia, no espírito da população,
demasiadas injustiças não resolvidas. Demasiados danos sem
reparação. E as pessoas aproveitavam o menor distúrbio para se
vingarem. E a violência atraía a violência. E permanecia a
insatisfação em cada vítima, porque não lhe fora feita justiça. 
Quando eu aconselhava esta gente simples, que reclamava vingança
contra algum poderoso que ordenara a morte de um marido ou a
prisão de um filho durante a ocupação, a apresentar queixa, a
resposta era sempre: mas quem é que me vai acreditar, padre?
As pessoas estão frustradas nas suas aspirações, nos seus direitos e
no seu ser. 
Na cultura do meu povo, enquanto o culpado não tiver reconhecido
o seu crime, a dor mantém-se. Mas no dia em que ele se aproximar
da vítima e dos outros e reconhecer a sua culpa, esta confissão é
suficiente. A vítima chora juntamente com o criminoso. Como
vítima, a minha dor fica apaziguada. “ H.G. �

T
imor-Leste não possui apenas a riqueza da história épica do
seu povo, de um conjunto de homens que entraram na lenda
ainda em vida, de uma verdadeira democracia política, do
lugar das mulheres nas estruturas do poder – por exemplo,

mais de um quarto dos deputados são mulheres. Também tem paisagens
luxuriantes de enorme beleza e curiosidades culturais a descobrir antes
da chegada do turismo de massas. 
De momento, Timor é desconhecido. Desde logo, o nome: Timor-Leste,
Timor Oriental, Timor-Este, Timor Lorosae, Timor Loro’sae.
Oficialmente, é a República Democrática de Timor-Leste, mas na prática
são sobretudo as designações em português e em tétum simplificadas as
mais utilizadas: Timor-Leste e Timor Lorosae ou Timor Loro’sae, as
duas grafias em tétum. Significado: Timor do lado onde nasce o Sol. 
Se é verdade que o país conheceu algumas convulsões desde a
independência em 2002, os avisos alarmantes que se vêem nalguns
sítios Internet de governos ocidentais são mais que exagerados. Os
tumultos que ocorreram desde 2002 provocaram deslocados, levaram a
ONU a manter as suas tropas no país para garantir melhor os primeiros
passos da jovem nação e, sobretudo, fizeram no total cerca de 50 mortos
em cinco anos. É verdade que é muito. Mas os estrangeiros nunca foram
especialmente visados. E é preciso relativizar: qual é o número de
mortes violentas por semana nalgumas grandes cidades do mundo, que
atraem milhões de turistas?
Desde logo, a capital, Díli, surpreende. Nada de extraordinário, mas se
prestar atenção, observará que a cidade está bastante limpa. Não se
vêem pobres esfarrapados nem grande miséria, mesmo nos campos de
deslocados. 
A beira-mar de Díli. Passar aí o fim do dia, num dos muitos restaurantes
existentes, admirando os tons rosados dos últimos raios de sol na baía
paradisíaca, enquanto espera que o cozinheiro prepare o peixe e o
marisco que escolheu, são curtos momentos preciosos para apreciar. 
À porta de Díli, para norte, as paisagens de mangais esbatidas nas águas
preguiçosas do mar, sobre a areia branca ou os seixos, inspiram o
romantismo. Admirá-las lá de cima, depois de subir os degraus que
levam à estátua do Cristo Rei, é simplesmente grandioso. Do norte de
Díli, o mais fácil para descobrir as belezas geográficas de Timor é
percorrer os cerca de 140 quilómetros que levam à segunda cidade do
país, Baucau. A estrada é alcatroada, mas pouco transitável nalguns
troços. Timor é como um papel amarrotado. Exceptuando as planícies
do sul, que não ultrapassam trinta quilómetros de largura, só há
montanhas, entre as quais se insinuam alguns vales, com fragmentos da
orla costeira entre a base das falésias e o oceano. Alguns montes
elevam-se a perto de três mil metros.

Se não tiver vertigens, vai contemplar cenários de uma ópera natural
gigante, alucinações de cores do céu ao amanhecer ou ao pôr-do-sol,
fundos de montanhas que escondem outras montanhas enevoadas, que
escondem ainda outras que se desfazem ao longe, contrastando com a
solidão das ilhas adjacentes.
Deve parar em Laleia para admirar a igreja e os seus arrozais, que se
estendem como um parque natural. E Manatuto constitui uma lufada de
ar fresco, também com arrozais que brincam com os raios de sol. Uma
imagem graciosa. Baucau é o toque português. Cidade burguesa e
distinta. A sua pousada é digna da que existe no Alentejo. É apenas a
antecipação de um gosto. Os montes de Gunung Tatamailu (2 965 metros
no centro do país), as planícies do sul ou os vales elevados são surpresas
inesquecíveis.
A cultura e os usos e costumes de Timor são outras tantas curiosidades.
Para uma população de apenas um milhão de habitantes, conta-se uma
quinzena de grupos linguísticos que se subdividem em centenas de
falares muito diferentes uns dos outras. Mesmo que uma língua, o tétum,
seja compreendida por mais de metade da população. O indonésio talvez
seja a língua mais difundida, mas já não é uma língua oficial e provoca
demasiado más memórias de quando, para a impor, passou a ser crime a
utilização do português, sob qualquer forma.
A música de Timor começa a atrair. É um cocktail de quatro séculos e
meio de colonização e de mestiçagem. Antes de mais o Tebe-dai, uma
música que se toca sobretudo na igreja e nas cerimónias oficiais ou nas
casas tradicionais sagradas (uma lulik) ou nas colheitas do arroz e que
lembra certas músicas religiosas portuguesas. Mas a música mais
apreciada é o koremetan. Domingos de Sousa, Director-Geral no
Ministério da Educação, especialista no domínio da cultura, fala-nos
disto: “Antigamente as pessoas utilizavam poucos instrumentos de
música para tocar e era com o jogo dos seus corpos a dançar que
produziam sons e com os pés a bater no solo, por exemplo, que davam o
ritmo”. “Alguns grupos de koremetan, como os Smith Bothers, ganharam
fama que ultrapassa actualmente as fronteiras.

A música em moda para os mais jovens é o rock de Timor-Leste, que se
inspira no rock dos cinco continentes, das influências reggae ao rock
moderno. Uma boa dezena de artistas e de grupos como o New Cinco do
Oriente ou Jahera são já vedetas no seu país.
Outra paixão de muitos jovens timorenses são as artes marciais. Uma
paixão com dois gumes, se me é permitida esta elipse, porque alguns
bandos que praticam esta disciplina são manipulados desde o período
indonésio ou dedicam-se eles próprios a actividades criminosas. No
entanto, estas práticas suscitam grande interesse pelas expressões
corporais. E constituem uma bagagem para criações artísticas.
O tais (pano em tétum). Os lenços do pescoço ou as faixas de tais
timorenses também são célebres e tão representativas do país como o
keffieh dos palestinianos. No tempo da guerra de libertação, os resistentes
usavam muitas vezes os lenços de tais como um símbolo. Tal como
acontece com as tapeçarias europeias da época clássica, cada região de
Timor tem o seu estilo e os peritos identificam-nos facilmente. Existe um
museu virtual dedicado ao tais, registado na Austrália:
http://www.etimortais.org/. Os coleccionadores ocidentais começam a
procurá-los com avidez. Felizmente que no interior de Timor os seus
preços ainda são abordáveis. 
Os combates de galos constituem igualmente uma paixão em Timor.
Com os seus estádios, apostas e uma etiqueta própria. “Na época
portuguesa, refere Domingos de Sousa, eram organizados em mercados
cobertos, pagava-se um direito de entrada e havia autorizações oficiais.
Agora já não há esses controlos. É uma paixão.” 
As casas Fataluco, de que restam relativamente poucas no país,
representam uma arquitectura típica e original. Com as esculturas em
madeira ou em chifre, as cerâmicas e os cestos tecidos, inserem-se num
repertório de objectos de cultura dignos de curiosidade. Todos estes
objectos ou estas práticas são “sobreviventes” da noite que se abateu
durante muito tempo sobre este pequeno país. É a sobrevivência da
cultura que testemunha a capacidade de resistência de um povo. 
H.G. �

BELEZAS E
CURIOSIDADES
AINDA INTACTAS.
A descobrir antes do
TURISMO DE MASSAS

Basílio Nascimento, Bispo de Baucau.
© Hegel Goutier

© Hegel Goutier

Da esquerda para a direita, paisagens de
Manatuto, Laleia e Díli. © Hegel Goutier
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O
percurso da Eslovénia rumo à independência após o desmem-
bramento da ex-Jugoslávia foi menos perturbado do que o dos
seus vizinhos balcânicos (ver caixa). A sua história actual pare-
ce recheada de primeiros lugares: primeiro país da ex-

Jugoslávia a tornar-se membro da UE em Maio de 2004, primeiro do grupo
dos 10 novos países aderentes à UE a entrar na zona euro no início de
Janeiro de 2007 e primeiro do mesmo grupo a assumir a presidência da
União Europeia.
Promover a integração dos seus vizinhos da ex-Jugoslávia é um dos pontos
importantes da agenda para os seis meses de presidência. A Croácia tornou-
se oficialmente candidata em 2004 e a candidatura da República da
Macedónia também está a ser examinada em Bruxelas. Todas as outras
antigas repúblicas são potenciais candidatas: Bósnia-Herzegovina,
Montenegro e Sérvia. A Eslovénia também deseja ajudar estes estados a
tornarem-se membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(NATO), à qual aderiu em 29 de Março de 2004.
As relações da Eslovénia com a Croácia estão em melhores termos desde
que os dois países confiaram ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) em
Haia a resolução de uma disputa de fronteira ao longo da sua faixa costeira
mediterrânica de 50 km.
Há uma novidade logo à saída do avião, o aeroporto renovado Joče Pučnik
fora de Liubliana, que é apenas um dos principais projectos destinados a
promover o crescimento económico.
Partilhando fronteiras com a Áustria a norte, a Hungria a nordeste, a Itália a

LLIIUUBBLLIIAANNAA
UMA PORTA PARA A ESLOVÉNIA
E AS SUAS INÚMERAS RIQUEZAS

Independente há apenas 15 anos, a Eslovénia regozija-se
com a perspectiva de presidir à União Europeia de
Janeiro a Junho de 2008. As bandeiras da UE e da
Eslovénia estão hasteadas em todos os edifícios públicos.
O período da presidência da UE traz para a ribalta as
políticas do país para atrair mais investimento
estrangeiro e promover a integração na UE dos seus
vizinhos balcânicos. A presidência servirá também de
vitrina do património natural do país: florestas,
montanhas, lagos e a costa mediterrânica.

Timor-Leste aderiu ao grupo África, Caraíbas

e Pacífico (ACP) e à cooperação ACP-União

Europeia em Maio de 2003, mas já beneficiava,

desde a sua independência de facto em 1999,

da ajuda da UE destinada aos países da Ásia-

América Latina (ALA). Desde a ratificação por

este país do Acordo de Cotonu, que rege as

relações UE-ACP, é elegível para o Fundo

Europeu de Desenvolvimento (FED). No total,

são mais de 200 milhões de euros que a UE

atribuiu a Timor-Leste entre 1999 e 2006. A

ajuda total da Europa (a União mais os seus

Estados-Membros) neste período representa

metade da ajuda a Timor-Leste e eleva-se a 600

milhões de euros.

As contribuições da União Europeia para o

“Trust Funds”, constituído por diferentes

doadores através das agências das Nações

Unidas, elevaram-se a 85,5 milhões de euros. As

ajudas humanitárias para as situações de

emergência, a assistência e a reabilitação

ascenderam a 56,5 milhões de euros, 44

milhões dos quais para as intervenções do

Serviço de Ajuda Humanitária da UE (ECHO), 6

milhões para a segurança alimentar e os

restantes 6,5 milhões através de ONG presentes

no terreno. Por sua vez, o desenvolvimento rural

recebeu 34,5 milhões de euros, o sector da

saúde 24,5 milhões de euros e o reforço das

capacidades dos ministérios, bem como os

sectores da educação, justiça, turismo, apoio à

liderança das mulheres e apoio à organização

das eleições 2,5 milhões de euros. De 1999 até

à independência oficial de Timor-Leste em

2002, a ajuda da União Europeia procurou criar

uma dinâmica entre a assistência após a

urgência, a reabilitação e o desenvolvimento. 

Aós a adesão de Timor-Leste ao processo de

Cotonu, este país e a União Europeia criaram um

Programa Indicativo Nacional de transição entre

os fundos destinados aos países da ALA e os

disponibilizados aos países ACP (Fundo Europeu

de Desenvolvimento - FED). O primeiro

“Programa Indicativo Nacional” de Timor-Leste

financiado pelo FED só diz respeito ao último

ano de utilização destes fundos, 2007-2008. Foi

estabelecido por um “documento de estratégia”

apresentado em Junho de 2006. Ser-lhe-ão

consagrados 18 milhões de euros.

> Dois sectores prioritários

A ajuda da UE neste domínio concentra-se em

dois sectores. O primeiro sector visa reforçar as

capacidades institucionais com três projectos: o

primeiro diz respeito à abertura de um gabinete

do Gestor do Orçamental Nacional, o membro

do governo local encarregado de gerir as ajudas;

o segundo é gerido de concerto com o

Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) e destina-se a apoiar a

organização de eleições presidenciais e

legislativas, bem como as futuras eleições

autárquicas em 2008; o terceiro consiste num

apoio ao programa do Banco Mundial para

ajudar o país a executar o seu orçamento. 

O segundo sector de concentração diz respeito

ao desenvolvimento rural. Ao abrigo da ALA,

havia dois programas consecutivos dedicados a

este sector. Haverá um terceiro com

financiamento do FED, que consistirá sobretudo

em obras de infra-estrutura (estradas, pontes,

canais) e no encaminhamento dos produtos

agrícolas para os mercados. 

A programação no âmbito do 10° Fundo

Europeu de Desenvolvimento (2008-2013) está

em curso. Está prevista uma subvenção inicial de

63 milhões de euros para Timor-Leste, destinada

aos sectores do desenvolvimento rural e ao

reforço das capacidades institucionais e da

saúde.

Relativamente ao desenvolvimento rural,

prestar-se-á especial atenção à qualidade dos

produtos agrícolas e aos serviços à agricultura,

incluindo a formação. As capacidades

institucionais a apoiar são novamente a justiça, o

ponto mais fraco da Administração timorense, e

o Parlamentarismo. A ajuda europeia ao sector

da saúde será utilizada em colaboração com

outros doadores, como a Austrália. 

Eventualmente, poder-se-ia pensar num apoio

orçamental posterior.

O interesse das instituições europeias por Timor-

Leste manifestou-se nos últimos anos da

ocupação indonésia, a começar pelos apoios

declarados do Parlamento Europeu que atribuiu,

recorde-se, o seu “Prémio Sakharov” dos

Direitos Humanos a Xanana Gusmão, o herói da

independência de Timor-Leste, actual Primeiro-

Ministro. Quanto à Comissão Europeia, o seu

Presidente, José Manuel Durão Barroso, sempre

manifestou um interesse pessoal pelo pequeno

país asiático. Após a explosão das crises de Abril,

Maio e Junho de 2006, enviou ao território, logo

em Julho, um enviado especial na pessoa de

Miguel Amado para fazer uma avaliação política,

económica e social da situação. Depois disso, a

Comissão decidiu abrir uma delegação em Díli.

Até a essa altura, a Comissão era representada

apenas por um serviço técnico cujas actividades,

aliás, já eram consequentes e cujo responsável,

Guglielmo Colombo, desempenhava um papel

activo na execução dos programas de ajuda da

Comissão e na coordenação com os serviços dos

Estados-Membros da UE na capital timorense. À

pergunta sobre as razões de uma delegação da

União num país tão pequeno, quando se

encerram outras noutros lados, Colombo

sublinhou a importância geopolítica deste

pequeno país encravado entre dois gigantes, a

Austrália e a Indonésia, e que atrai o interesse de

muitos outros, como a China, os Estados Unidos

e o Japão. Será que está em gestação uma

geopolítica da União Europeia?            H.G. �

REFORÇAR
a capacidade institucional 
e o desenvolvimento rural.
E REAGIR RAPIDAMENTE

ÀS CRISES
Timor-Leste e a União Europeia

Vitrina em Liubliana.
© Debra Percival

Reportagem de Debra Percival
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sudoeste e a Croácia a sudeste, a Eslovénia é um centro de transporte para
todos os quadrantes da UE, Norte-Sul, Este-Oeste e procura penetrar no
sector do frete. Está a planear o projecto de renovação das suas vias-
férreas, orçamentado em 8,9 mil milhões de euros, a ser financiado por
fundos públicos, capital privado e alguns fundos da UE, que, por
enquanto, prometeu uma ajuda de 450 milhões de euros.

> Uma economia em mutação

A caminho da capital encontram-se indícios de uma economia em
transição. No meio de um mosaico de pequenas explorações,
principalmente de milho e de couves, vê-se afixado um painel de aviso de
distribuição de forragem para o gado, que se repete e que parece
simbolizar a transição da agricultura para os serviços. Isso é ainda mais
óbvio à medida que se vislumbram os subúrbios de Liubliana, com a sua
linha do horizonte reluzente e reflexiva.
As empresas farmacêuticas e de telecomunicações figuram entre os
melhores agentes da economia, diz-se na Câmara de Comércio e
Indústria, nomeadamente: a Lek Pharmaceuticals, de Liubliana; a Krka
Pharmaceuticals, de Nopvo Mesto; a Telecommunications Telekom
Slovenije, de Liubliana e o grupo retalhista, Mercator, de Liubliana.
O comércio é feito essencialmente com outros países da UE. 67,9% das
exportações tiveram como destino, em 2005, o mercado comunitário e
17,2% rumou aos seus vizinhos da ex-Jugoslávia. No mesmo ano, de
acordo com as estatísticas dos Serviços de Informação do Governo,

80,9% das importações totais da Eslovénia vieram de países da UE e
apenas 6,5% dos países da ex-Jugoslávia. A subida dos preços no
consumidor foi uma preocupação constante para o Governo nos meses de
Verão. A imprensa eslovena analisou as razões que levaram os alimentos
de base, como o leite e os legumes, a subirem 20% em tão pouco tempo.
As estatísticas do Governo mostram que a inflação atingiu um pico de
3,8% em Julho de 2007, o dobro da média dos 13 membros da zona euro.
Alguns culpam factores incontroláveis, como os elevados preços do
combustível, e outros apontam o arredondamento dos preços aquando da
entrada na zona euro. Há também a pressão das despesas com projectos
públicos que fazem disparar a inflação. O país atribuiu muito poder à UE
para promover a integração económica regional e atrair mais investidores
estrangeiros. As áreas em crescimento da economia são indústrias que
incorporam tecnologias, frete e serviços baseados no conhecimento,
como serviços de informática, finanças e telecomunicações, seguros e
comércio. O investimento estrangeiro vem principalmente da Áustria,
Suíça e Países Baixos, por ordem decrescente, enquanto que a maior
parte do investimento esloveno dirige-se para a Croácia, os Países
Baixos, a Sérvia e o Montenegro, por esta ordem, segundo os dados da
Agência Pública da Eslovénia para o Empreendedorismo e o
Investimento Estrangeiro (JAPTI). A JAPTI é de opinião que o turismo
encerra um grande potencial económico (ver artigo separado). A Cidade
Velha de Liubliana tem uma arquitectura fascinante. Cada esquina
arredondada espelha uma página da história europeia. As autoridades da
capital também têm uma visão moderna no projecto – Liubliana 2025 –
promovido pelo Vice-Presidente da Câmara, Janez Kocelj. Trata-se de
um plano director de 20 anos para a capital, incluindo um parque natural,
uma nova via-férrea e uma estação de autocarros, um estádio para
desporto e zonas comerciais e residenciais e, nomeadamente, zonas
urbanas totalmente novas, como o local Tobaãna, a construir nos terrenos
da antiga fábrica de tabaco. 
www.ukom.gov.si
www.investslovenia.org

> A génese de uma nação

Os Habsburgos tiveram o povo da Eslovénia sob controlo do século XIV
até ao fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, embora a identidade
cultural e nacional levasse 600 anos a construir-se. A reforma do
iluminismo na Europa foi especialmente importante na fundação da
literatura eslovena. O período do iluminismo acelerou o
desenvolvimento do ressurgimento nacional esloveno com a primeira
gramática específica da língua eslovena elaborada por Jernej Kopitar. 
A “Primavera das Nações” de 1848 conduziu ao primeiro programa
político esloveno, a “Eslovénia Unificada”, com a exigência de que todas
as terras desabitadas pelos Eslovenos fossem unificadas numa 

Vinhos com reputação
INTERNACIONAL

O encontro do passado
COM O PRESENTE 
O passado rico de Liubliana parece estimular os criadores

contemporâneos. A bienal de artes gráficas da capital
eslovena, exibindo material impresso, arte baseada na informáti-
ca e na web, vídeo e fotografia, é o maior evento de arte repro-
dutível internacional, organizado de dois em dois anos em
Liubliana desde 1955. Procedeu-se à conversão de uma antiga
cadeia militar da ex-República da Jugoslávia na Celica, uma pou-
sada de juventude, em Metelkova, uma zona da cidade conheci-
da como o ponto de encontro dos artistas. Cada uma das 20
células foi originalmente decorada com a colaboração de 80
artistas eslovenos e estrangeiros.
Aberta em 2003, é necessário reservar as células com muita
antecedência, visto ser extremamente popular com turistas
estrangeiros, atraídos pelo romantismo dos aspectos mais
draconianos da Europa de Leste – objectivos militares. “Pode-se
sussurrar de uns para os outros através das paredes”, disse um
pensionista da pousada, aguardando com impaciência uma
noite de encarceramento. �

www.souhostel.com

Dušan Brejc
© União Comercial de Viticultura e Vinhos da Eslovénia

Eslovénia
Factos e números

Superfície: 20 273 km2

Habitantes: 2 010 377 
(31 de Dezembro de 2006)

Nacionalidades: 
eslovenos: 1 631 363
italianos: 2 258
húngaros: 6 243
outros: 149 259 
desconhecidos: 174 913

Estimativa do crescimento do PIB em
2006: (5,2%). 

Presidente da República: Danilo
Türk, candidato democrata
esloveno e vencedor das eleições
presidenciais em Novembro de
2007.

Primeiro-Ministro: Janez Janša
(Partido Democrático Esloveno). 
O Governo formado em coligação
com a Nova Eslovénia – o Partido
Popular Cristão e o Partido
Democrático dos Pensionistas
Eslovenos como parceiros da
coligação. A duração de uma
legislatura é de 4 anos.

Assembleia Nacional: 90 deputados
(88 representantes eleitos pelos
partidos parlamentares, e um de
cada uma das comunidades nacio-
nais – a italiana e a húngara)
(Serviço de Comunicação do Governo)

Conselho Nacional: 40 represen-
tantes eleitos do patronato,
empregados, agricultores, comer-
ciantes por conta própria e outros
grupos de interesse do sector não
económico. �

Paisagens de Liubliana.
© Debra Percival

As prateleiras dos supermercados eslovenos não estão guarnecidas

com vinhos do Novo Mundo mas com o ‘Produto da Eslovénia’

fermentado em solo nacional. Os fregueses eslovenos são fiéis aos vin-

hos das três principais regiões vinícolas do país: Podravje no Nordeste,

Posavje no Sudeste e os vinhos soalheiros do interior, perto da costa

mediterrânica, no Sudoeste.

Há um tilintar de vidro quando os visitantes partem: o som das

garrafas de prova desarrolhadas durante a sua estadia. A viticultura

existe há 2 000 anos na Eslovénia. Há todas as variedades de vinhos:

de seco a doce, de tinto a branco e algum espumante. “Temos

condições naturais fantásticas para a viticultura”, atalha Dušan Brejc,

Director da União Comercial de Viticultura e Vinhos da Eslovénia, no

seu escritório em Liubliana. Brejc diz que os vinhos eslovenos figuram

nas listas de vinhos de restaurantes de Nova Iorque, Londres e Berlim.

Sendo assim, porque são tão raros nos principais mercados da União

Europeia (UE)? Em primeiro lugar, a Eslovénia não pode competir com

os vinhos procurados e especialmente apreciados do Novo Mundo.

“Poderíamos provavelmente fazer uma superprodução de

Chardonnay”, diz Brejc, “mas nem a extensão da Eslovénia, nem a sua

topografia o aconselham”. A Eslovénia é um país de produtores em

pequena escala, afirma Brejc. Cerca de 20 000 viticultores têm menos

de 0,7 hectare de terras e apenas 400 possuem mais de três hectares.

“66% dos vinhedos eslovenos ficam em declives escarpados, o que

significa que tudo tem de ser feito à mão”, explica Brejc. Este factor

faz subir o preço por garrafa acima da barreira de compra de 4,99

libras esterlinas (cerca de 7 euros)*, o que representa uma grande

parte do importante mercado do Reino Unido.

“O socialismo de estado não deu provavelmente uma imagem

positiva do vinho”, acrescentou. Disse também que os produtores de

vinho na Eslovénia estão a mudar a sua táctica comercial, incluindo

uma rotulagem simples e bem apresentada, com um grafismo mais

contemporâneo. Brejc acrescenta que não se confirmou o receio de

uma queda nas vendas do vinho esloveno até 20% no mercado

interno após a adesão à UE, o que prova a existência de uma clientela

nacional leal. Pensa ter chegado a hora de destacar a Eslovénia no

mapa dos compradores de vinhos. Interroga-se ainda por que razão

não haveria de ter, daqui a 10 anos, um vinho claro e saboroso para

competir com o do Novo Mundo? �



província, a Eslovénia, com o esloveno como
língua oficial. Tinha sido encarada a ideia de
uma província autónoma com a sua própria
assembleia provincial no interior da monarquia
de Habsburgo. Os representantes eslovenos
obtiveram a maioria nas eleições provinciais. A
transformação do império austríaco na
monarquia austro-húngara, no mesmo ano,
resultou na Eslovénia, mantendo-se a parte
austríaca da monarquia.
Com a ameaça de construção do território
esloveno na parte final da Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), houve tentativas para
formar um estado comum de Eslovenos,
Croatas e Sérvios que viviam no território da
Monarquia Habsburgo, incorporados na
chamada Declaração de Maio de 1917. Os
Habsburgos rejeitaram a ideia. Na sequência da
derrota austro-húngara, a assembleia croata em
Zagrebe e a reunião nacional em Liubliana
apelaram, em Outubro de 1918, à liberdade
nacional e à formação de um estado
independente de Eslovenos, Croatas e Sérvios
em Zagrebe. Este estado de Eslovenos, Croatas
e Sérvios uniu-se ao Reino da Sérvia para
formar, em Dezembro de 1918, o Reino dos
Sérvios, Croatas e Eslovenos, renomeado Reino
da Jugoslávia em 1929. 
Este desintegrou-se no início da Segunda
Guerra Mundial e o território esloveno foi
dividido entre a Alemanha, a Itália e a Hungria.
Em 1941, foi fundada em Liubliana a Frente de

Libertação da Nação Eslovena, apresentando a
resistência armada às forças de ocupação, com
o partido comunista a liderar a causa. A
assembleia dos representantes da nação
eslovena decidiu incluir a Eslovénia na nova
Jugoslávia e, dois anos depois, foi declarada a
República dos Povos Federais da Jugoslávia.
Em 1963, foi renomeada República Federal
Socialista da Jugoslávia, chefiada pelo
Presidente Josip Broz Tito. 

> Uma Eslovénia independente 

A República Federal Socialista da Jugoslávia
não sobreviveu mais de 10 anos à morte de
Josip Broz Tito, em 1980. A Eslovénia
proclamou a sua independência e, em 1988,
foram criados os primeiros partidos políticos da
oposição. Em Maio de 1989, a declaração do
Estado Soberano da Nação Eslovena foi
seguida, em Abril de 1990, pelas primeiras
eleições democráticas onde 88% dos votantes
se pronunciaram a favor da independência.
Houve uma declaração subsequente sobre a
independência em 25 de Junho de 1991. Isto
levou o exército jugoslavo a atacar o novo
estado. Seguiu-se um armistício que pôs fim à
guerra. O exército jugoslavo saiu do território e
a União Europeia reconheceu oficialmente a
Eslovénia como Estado soberano em meados de
Janeiro de 1992. Em Maio de 1992, tornou-se
membro das Nações Unidas. �
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I
nfelizmente, a cidade de Liubliana adormeceu há
décadas e só agora começa a acordar. Os principais
projectos de Liubliana têm mais de 20 anos.
Tencionamos mudar esta situação, sendo também

essa a razão por que criámos esta visão para a cidade –
Liubliana 2025 O principal objectivo do Liubliana 2025
é a renovação de todos os aspectos da vida da cidade:
ecológico, cultural, social, comercial, urbanístico, arqui-
tectónico, etc. O objectivo consiste em reduzir o tráfego
para poupar energia, reduzir as emissões de gases e
maximizar a utilização do espaço.
Em 2004, Liubliana representava 35,6% do produto
interno bruto esloveno (os dados de 2005 estarão
disponíveis em Dezembro). Está a expandir-se
rapidamente, tornando-se numa cidade regional. A sua
região conta mais de 500 000 habitantes.
Cultura criativa, ciência inovadora, universidades de
alto nível, cuidados de saúde de topo e abertura à
cooperação internacional caracterizam esta capital

europeia competitiva em termos de qualidade do
ambiente, de oportunidades de desenvolvimento, de
segurança e de hospitalidade. Liubliana evoluirá para
uma cidade ideal, uma cidade histórica de pessoas
criativas adaptada às necessidades dos seus habitantes,
uma cidade ecológica situada entre dois rios limpos e
uma metrópole pan-eslovena, uma cidade cosmopolita
no centro do território nacional, na intersecção de
macro-regiões europeias. A Presidência da UE é
importante para a cidade de Liubliana, principalmente
do ponto de vista promocional. Tencionamos apresentar
a nossa cidade como uma capital aberta, tolerante,
moderna e com um excelente potencial de
desenvolvimento. Estamos a preparar, para Maio de
2008, uma conferência europeia onde serão abordados
dois temas principais: relações e cooperação entre o
Estado e a sua capital e diálogo multicultural.              �

* Opiniões recolhidas por Debra Percival
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© Debra Percival

Turismo: 
UM GIGANTE
ADORMECIDO
A Eslovénia tem muitos viajan-

tes em trânsito rumo à costa

mediterrânica da Croácia e outros

destinos. O Governo pensa que a

Eslovénia tem atracções susceptí-

veis de levar os viajantes a atarda-

rem-se um pouco na travessia do

seu território e que o turismo deve

desempenhar mais do que um

incentivo na economia e atrair

mais investimento estrangeiro.

Para quem quer que tenha

visitado o país, isso não é

surpreendente. Só em Liubliana, o

visitante é transportado para outra

era pelos sumptuosos contornos

da Velha Cidade: o Castelo do

século XII, os edifícios

renascentistas, barrocos e

scessionist e a famosa ponte tripla

do arquitecto esloveno do século

XX, Joce Plecnik. 

Deixe-se assombrar em cada

esquina por outra surpresa

escultural ou faça uma paragem

sossegada para petiscar na

Vodnikov trg (praça) um pão

recheado de chocolate fresquinho

ou regalar-se com um trago da

famosa aguardente de ameixa da

Eslovénia na cidade universitária,

perto de Kongresni trg.

A apenas uma hora de comboio

da capital, destaca-se o parque

nacional Triglav, com o pico mais

alto da Eslovénia na cordilheira

alpina, e no sopé da qual

encontrará o conhecido Lake Bled,

muito fotografado. Desfrute das

termas (spas) onde lhe apetecer

ou das casas rústicas, onde lhe será

servido um ‘potica’, uma espécie

de bolo recheado com nozes e

queijo de sementes de papoilas e

mel. Depois, há as caves de

Postojna e Š kocjan e as florestas

virgens e casinos ao longo da

fronteira com a Itália.

Se tudo correr bem, a Eslovénia

não deverá ter dificuldade em

alcançar o seu objectivo de

aumentar 6% o número de

visitantes de 2007 a 2011, com

8% mais de receitas provenientes

do sector. �

*1Euro = 0,69 libras esterlinas

© Debra Percival

Lago Bled.
© Debra Percival

Antiga Liubliana.
© Debra Percival

O popular Presidente da Câmara de Liubliana, Zoran Jankovic, que é o fundador de
Mercator, um dos retalhistas líderes do país, tem planos para pôr sua cidade
definitivamente no mapa da União Europeia.*
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Descoberta da Europa Eslovénia

T
ogether – Centro Regional para o Bem-estar Psicossocial das
Crianças – foi fundada em 2002 pelo Governo e a filantropia
eslovenos depois de acompanharem, da Eslovénia, o retorno de
100 000 refugiados bósnios, quando procuravam reintegrá-los

no seu próprio país após a guerra no final da década de 90. Foram as cri-
anças que enfrentaram as maiores dificuldades psicológicas aquando da
readaptação. A ONG pôde responder à enorme necessidade de aconsel-
hamento. ”As crianças não sabem como lidar com o seu próprio sofri-
mento”, explica a directora executiva da ONG, Vera Remškar, que sub-
linha que, na sede do Together em Liubliana, o início de cada projecto é
muito importante. O primeiro passo consiste em contactar os que neces-
sitam de ajuda. Isto consegue-se muitas vezes através das escolas, não
estivessem os professores bem colocados para identificar os que passam
necessidades, que muitas vezes têm defeitos de elocução ou dificuldades
de comportamento. O passo seguinte é encontrar um parceiro local para
formar os professores no terreno que possa dar aconselhamento psi-
cológico directo e organizar seminários, muitas vezes em aldeias. “O
nosso objectivo é reforçar a capacidade local. Nós não deslocamos as
pessoas”, afirmou Vera Remškar. Os programas de voluntariado destina-
dos a envolver jovens de mais de 15 anos na assistência às pessoas defi-
cientes ou idosas nas suas comunidades locais representam uma mudança
de papéis, no sentido de conferir aos jovens voluntários um sentido
imprescindível da responsabilidade.

> Cultura partilhada

Com a sua riqueza de dados e conhecimentos sobre as crianças afectadas
pela guerra, a ONG alargou rapidamente as suas actividades ao Kosovo
vizinho e à Macedónia. O Together utiliza agora os seus conhecimentos
noutras partes do mundo, sem deixar de prosseguir o seu trabalho vital
nos Balcãs Ocidentais. Aguarda ainda a possibilidade de ajudar as
crianças afectadas pelo conflito no Darfur e de prosseguir o seu trabalho
no Iraque, onde ultimamente tem sido difícil angariar fundos. Os
conhecimentos da ONG serão igualmente preciosos no Ruanda, na
República Democrática do Congo e no Norte do Uganda. A ONG não
toma partido em nenhum conflito: “Somos extremamente cuidadosos a
este respeito”, afirma Vera Remškar e acrescenta: “O nosso trabalho
consiste em socorrer lares – pessoas”.

> Conhecimentos em matéria de desminagem

O Fundo Fiduciário Internacional (ITF) de Desminagem e Assistência às
Vítimas das Minas também foi criado em Março de 1998 pelos
Ministérios da Defesa, da Saúde e dos Negócios Estrangeiros da
Eslovénia em resposta ao enorme problema das minas terrestres e da
artilharia não explodida que ainda provocam mutilações e mortes na ex-
Jugoslávia, diz Sabina Beber Bostjančič, sua Chefe de Departamento
para as Relações Internacionais, na sede da organização, nas
proximidades de Ig.
Partindo da solução do vasto problema das terras contaminadas na Bósnia
Herzegovina, o seu trabalho rapidamente se alargou a outras partes da ex-
Jugoslávia e ao Sudeste da Europa, nomeadamente na Croácia e na
fronteira Norte da Albânia com o Kosovo e a Sérvia. São admitidos
contratantes locais oficiais através de concurso para a execução do
trabalho. Até à data, o ITF descontaminou 76 milhões de metros
quadrados de terras nos Balcãs.
As regiões da Bósnia ainda estão muito contaminadas, explica Sabina
Beber Bostjančič, assim como a fronteira Croácia-Sérvia. A Croácia foi
declarada desminada no fim do ano passado. A Macedónia também já
está desminada. Prevê-se que o Montenegro fique desminado até ao final
de 2007, disse, e que a Albânia o seja brevemente, de acordo com a
monitorização rigorosa do ITF.

> Financiamento da União Europeia

Até hoje, o ITF colaborou com 27 países doadores e um grande número
de doadores privados e instituições como a UE, que financiaram vários
projectos de desminagem das zonas de fronteira das repúblicas da ex-
Jugoslávia no período 2003-2006.
Particularmente bem sucedida tem sido a cooperação com o ‘Matching
Fund’ dos EUA. Cada dólar angariado pelo ITF é equiparado pelo
Departamento de Estado dos EUA, contribuindo com mais de 100
milhões de dólares EUA até ao presente para o trabalho da organização.
Os projectos incluem a ida às escolas para avisar as crianças dos perigos
das minas terrestres. As tampas brilhantes em amarelo, vermelho e azul
atraem muitas vezes as crianças a apanhá-las. Sabina Bostjančič sublinha
a abordagem “holística” do ITF para a desminagem. Há uma necessidade
constante de projectos de reabilitação das vítimas das minas. Um adulto
necessita de novas próteses cada 2-3 anos, uma criança de 6 em 6 meses.
Há um centro especializado financiado pelo governo esloveno em
Liubliana com esse objectivo, mas é caro e perturbante para os
interessados irem a Liubliana fazer tratamento. �

www.itf-fund.si /  www.together-foundation.si

ONGS ESLOVENAS
NO MAPA 
MUNDIAL

Energia, paixão e capacidade de
trabalhar facilmente onde outras não o
conseguem. Duas Organizações Não
Governamentais (ONGS) eslovenas
utilizam agora os conhecimentos
discretamente adquiridos na cena
internacional. O Together ajuda as
crianças vítimas de guerra a recuperarem
a normalidade e o ITF desactiva as o chão
de minas e reabilita as vítimas das minas
terrestres.

O
termo “yambi” significa “bem-vindo”, tanto em lingala
como em suaili. É esse o título dado a este festival organi-
zado pelo Comissariado-Geral da Comunidade Francesa da
Bélgica para as Relações Internacionais  (CGRI), a colecti-

vidade ao serviço dos francófonos belgas em matéria cultural, e em par-
ceria com o Ministério da Cultura da República Democrática do Congo
(RDC). Segundo Mirko Popovic, presidente da associação Africalia,
parceiro da iniciativa, Yambi é o maior acontecimento cultural que valo-
rizou o Congo desde a independência, com pelo menos 380 actividades
que envolvem mais de 160 artistas congoleses numa centena de locais
espalhados por vários países: Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça.

> Sair dos moldes habituais 

Todas as disciplinas estiveram representadas: música, teatro, dança,
literatura, cinema, banda desenhada e artes plásticas. O comissário
congolês do Yambi, o africano André Lyoka, e os seus parceiros belgas
percorreram o Congo de lés a lés para seleccionar os artistas
participantes. A maior parte são desconhecidos. Mas é precisamente
esse o papel do Yambi: proporcionar a emergência de novos talentos.
Como sublinha Mirko Popovic, os valores confirmados da rumba ou da

pintura popular, os Papa Wemba, os Chéri Samba não precisam do
Yambi para se darem a conhecer. O objectivo da iniciativa ia mais no
sentido de sair dos moldes habituais para oferecer ao público o leque
mais alargado possível de hipóteses de criação actual, de representar o
que o povo congolês tem de melhor na sua criatividade artística
profissional. A ideia era mostrar o que nunca se vê: os “griots”
modernos, os cantores-compositores que saem da rotina da rumba e
exploram novas formas, como o jazz etno por exemplo, mas também os
coros e as fanfarras que, herdeiros da força pública, foram “revisitados”
magistralmente pelos Congoleses a ponto de “estomagar” (sic) o
público que assistiu, na Grand-Place de Bruxelas, a este encontro entre
duas fanfarras, uma belga e outra congolesa.

> “Para além da esperança”, “o Congo em marcha”

Yambi é certamente um acontecimento para Bruxelas, mas também
para os artistas congoleses participantes. “Ter uma obra em Matonge,
que é a encruzilhada de todas as culturas, é qualquer coisa!”, afirma
Freddy Tsimba, autor da primeira obra africana de arte contemporânea
nunca exposta na capital da Europa. Intitulada Para além da esperança,
esta escultura de Freddy Tsimba, realizada com cartuchos recuperados

FESTIVAL YAMBI:
CHEGOU O NOVO CONGO!
De meados de Setembro a fins de Novembro, a Bélgica acolheu o festival Yambi, o
maior encontro alguma vez organizado em torno da cultura congolesa. 
Este acontecimento terá repercussões futuras.

Severna Osetija.
© ITF

Nono Katanga, 
Vas-tu enfin te réveiller, Afrique?, 2006. 

Fotografia a preto e branco, 
40 x 30 cm.

Cortesia do artista.



N
a sequência da nova
linha cultural dedi-
cada à questão da
recolha de obras, a

galeria de pintura de
Giovanni e de Marella
Agnelli, jóia da coroa da
família radicada em Turim
e fundadora do grupo
FIAT, inaugurou a exposi-
ção “Porquê África? A colec-
ção Pigozzi”, gerida por
André Magnin, director artístico
da Colecção de Arte Africana
Contemporânea. Pela primeira vez, a
colecção Pigozzi, uma das colecções
mais importantes de obras de arte
africana contemporânea, está exposta
na Itália!
O início da colecção data de 1989, graças
a Jean Pigozzi e André Magnin,
conservador da exposição “Os Mágicos da
Terra” que, na altura, foi conservada no
Centro Pompidou, em Paris, e contribuiu para o
reconhecimento internacional dos artistas que ele
descobriu.
A exposição, que inclui 16 artistas e uma centena de
obras de arte, apresenta obras muito famosas e alguns
clássicos, numa selecção que reflecte perfeitamente a sólida identidade
das escolhas de Magnin: uma preferência por artistas autodidactas que
vivem numa grande cidade da África subsariana, onde os artistas têm
tendência a utilizar as mesmas técnicas, estilos e temas pelos quais
foram inicialmente apreciados e que lhes permitem construir um forte

reconhecimento, que impõe a
colocação no mercado. Estas
obras de arte têm um
conteúdo político forte,
claramente visível em

representações figura-
tivas, por vezes
mesmo escritas,
como nas pinturas de
Chéri Samba e em
cartazes por Frédéric
Bruly Bouabré.

Nos textos de
apresentação, os

promotores dizem que
estas obras mostram como a

arte africana contemporânea supera a
arte folclórica e decorativa pós-colonial
e entra em relação com a arte ocidental
desenvolvendo uma linguagem pessoal et

autónoma. A maior parte das suas obras
figurativas, inspiradas em eventos

correntes, são a expressão de uma realidade,
que é simultaneamente local e global. 

Na realidade, há que dizer que as abordagens de
alguns conservadores de museus anglo-afro-

americanos opuseram a preferência pelos estilos
“primitivo” e “caricatural” ao uso de materiais reciclados, com

referências – mais ou menos irónicas – à cultura tradicional. É o caso de
Clémentine Deliss em “África 95”, Okwui Enwezor na Bienal’97 de
Johannesburgo, Salan Hassan e Olu Oguibe em “Autentic-ex-centric” na
Bienal de Veneza de 2001, exposições onde linguagens mais
internacionais, como a vídeo-instalação e a vídeo-performance, foram

pelo artista nos campos de batalha, em
Kisangani ou noutros, representa uma mulher
que carrega ao colo uma criança mutilada. É
“um grito pela vida”, sintetiza o artista.
Manifestamente, Yambi testemunha que, no
Congo, nem toda a gente passa o seu tempo a
chorar na lama e nos campos de batalha. Estes
artistas, que representam 60 milhões de
Congoleses, aspiram a ser alguém na vida,
reivindicam coisas, comenta Mirko Popovic.
Mas a guerra marcou profundamente o país e
os seus habitantes. Não é obra do acaso se esta
dor profunda reaparece em várias obras
vedetas da exposição de arte contemporânea
“Congo em marcha” apresentada no Centro
Cultural Botanique em Bruxelas,
nomeadamente esta “instalação” de Vitshois
Mwilambwe intitulada O Congo sob perfusão:
a fotografia de um homem cheio de tubos e
coberto de pensos. “É um país que deve seguir
um tratamento ambulatório para se curar da
doença que dura há quatro décadas”, explica
Alain Mwilambwe, autor da fotografia.

> Depois do Yambi

Para Alain Mwilambwe, o Yambi representa
um “modo de ser propelido, de ser apresentado
a nível internacional”. Yambi é também um
meio para os artistas tentarem emergir da
realidade social difícil em que se debatem,
sem subvenções governamentais. Uma
realidade que, aliás, se repercute nas suas
condições de trabalho. Os ateliês são exíguos e
os artistas nem sempre podem escolher os
materiais que utilizam.
Entre as formas de expressão exaltadas pelo
Yambi, a BD ocupa um lugar de destaque com
a exposição “Talatala” de autores congoleses,
representando a vida quotidiana em Kinshasa
em tudo o que ela tem de mais homérico, e
nomeadamente os sempiternos vexames da
parte da polícia sobre os seus concidadãos, o
desejo da Europa e a arte do salve-se quem
puder. Outro grande momento, em 12 ou 13 de
Outubro, foi o encontro, sob a égide da
associação “Cooperação pela Educação e
Cultura de Bruxelas”, de vinte romancistas,
poetas e novelistas com o público e escritores
belgas, por ocasião de um “grande fórum das
letras congolesas”. 
Exercício até então inédito!
Mas o Yambi pretende ser mais que um fogo
de artifício sem dia seguinte. “Encontro entre
dois povos, através de cantares artísticos” que

visam reforçar a dignidade, a criatividade e a
identidade e recriar intercâmbios emotivos e
estéticos entre as pessoas, o Yambi pretende
também lançar as sementes da cooperação
futura. É igualmente um programa de
intercâmbio e de cooperação. O CGRI ateou a
mecha, sintetiza Mirko Popovic.
Haverá certamente continuidade. A Africalia
publicou uma colectânea com obras de duas
dezenas de fotógrafos. O CGRI realizou um
CD promocional, que estará no Midem 2008,
apresentando nomeadamente as percussões de
La Sanza, os cancioneiros Goubald e Lokas, o
Coro a Graça e a Fanfarra a Confiança. Do
mesmo modo, foi igualmente editado um
DVD promocional de curtas metragens dos
videastas congoleses. São cartões de visita
muito úteis para artistas ontem desconhecidos.
“Charleroi Danse”, a instituição da dança
contemporânea na Bélgica francófona,
acolheu coreógrafos congoleses, ao passo que
o Centro dramático de Mons encara a
possibilidade de uma digressão teatral de dois
meses pelo Congo fora.
Por último, mas não menos importante, Mirko
Popovic espera que o Yambi seja determinante
para o próprio acto de criação dos artistas, pela
primeira vez confrontados com outras formas
de expressão e com a crítica. “Alguns vão
reflectir, procurar novas vias e valorizá-las”,
pressente o presidente da Africalia.
F.M. �

Sandra Federici

A Colecção Pigozzi

Sammy Baloji, Travailleurs à la Gécamines, 2005. 
Fotografia a preto e branco, 60 x 224,8 cm.
Cortesia do artista.

Freddy Tsimba, Au-delà de l'espoir.
Fotografia: François Misser

© Africalia
Gulda El Magambo, Le divin devin, 2005/2006.
Fotografia a preto e branco. Cortesia do artista.

Romuald Hazoumé, Ati, 1994. 
Plástico, pêlo sintético, nylon e borracha, 44 x 45 x 23 cm.

Cortesia de C.A.A.C. - Colecção Pigozzi, Genebra.
Fotografia: Claude Postel
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S
e se tra-
tasse de
qualquer
o u t r o

país, fosse ele afri-
cano, o aconteci-
mento seria banal.
Mas no caso do
Ruanda, que saiu
exangue do genocí-
dio de 1994, o
a c o n t e c i m e n t o
assume outra
dimensão: o sinal
de um novo fôlego
num país que quer
viver, empreende-
dor. Queremos falar
da publicação
recente do primeiro
guia de viagens em
língua francesa
desde a shoá (holocausto) dos Grandes Lagos,
«le Petit Futé Rwanda». Como escreve o
autor, François Janne d’Othée, jornalista
belga, o genocídio afectou tanto a imagem do
país e invadiu as consciências que acabou por
ofuscar a sua imensa beleza. A calma dos
lagos, o perfume dos eucaliptos, a graça dos
bailarinos Intore, a majestade dos seus vulcõ-
es, o contacto tão inquietante com os nossos
primos gorilas de montanha, a flora exuberan-
te! O espaço de que dispomos é limitado.
Como qualquer guia que se preze, este tam-
bém passa em revista os bons endereços e
sugere os bons programas susceptíveis de se

adaptarem a vários
perfis de visitantes,
os amantes do trek-
king, da escalada de
um vulcão, do turis-
mo com animais ou
melómanos desejo-
sos de se deixarem
cativar pela voz da
grande Cécile
Kayirebwa. Le Petit
Futé trata igualmen-
te com rigor as pági-
nas mais sombrias
da história contem-
porânea. «Um país
difícil, que é preciso
merecer. Não se vai
ao Ruanda como se
vai ao Quénia ou à
Guadalupe», diz o
autor, que recomen-

da como um «must» a visita a um dos memo-
riais do genocídio. Questão de respeito. Posto
isto, a estadia é um pouco cara para quem
ambicione visitar vários parques nacionais.
Mas o país é hoje um dos mais seguros de
África. Quanto à cultura, a obra torna-se fami-
liar para os amantes de lendas, nomeadamente
a lenda de Lyangombe, o mais poderoso dos
espíritos dos antepassados, e as diversas
expressões artísticas. No total, este guia rebus-
cado, útil e prático apela à moderação, recon-
ciliando imagem e realidade. Existe um novo
Ruanda. Le Petit Futé foi ao seu encontro.
F.M. �

“As belas coisas 
vindas do céu”… 
EE  DDIINNAAWW
MMEENNGGEESSTTUU
T odas as quintas-feiras, ou quase, Ken, o

Queniano, e Joseph, o Congolês, jun-

tam-se a Sepha, o Etíope, na sua pobre mer-

cearia de um subúrbio miserável de

Washington em vias de aburguesamento.

Ken e Joseph são os únicos amigos de

Sepha, que fugiu ao terror vermelho, até se

ter instalado no bairro uma jovem branca e

a sua filhita mestiça, perturbando assim o

seu equilíbrio precário. A vida de Sepha nos

Estados Unidos, “um país de oportunida-

des”, vai correndo como um sonho – não

um pesadelo nem um sonho de esperança –

salpicado de recordações dolorosas do pai

torturado pelos revolucionários do coronel

etíope Mengistu. 

Para passar o tempo, ou antes para exorcizar

o seu passado, os três amigos entregam-se a

um jogo surrealista: fazer o inventário dos

ditadores africanos. As suas lembranças

recordam o quão as suas vidas nos Estados

Unidos têm sido uma fuga do Inferno de

Dante (o título do livro é uma referência às

últimas linhas do poema sobre o Inferno da

Divina Comédia). O jogo repete-se

incansavelmente, como que para conjurar

um presente miserável, marcado pelo cunho

do eterno recomeço. “Não era suposto eu

viver aqui” – diz-nos Dinaw Mengestu, pela

voz de Sepha. Num texto que alterna

narração, por vezes burlesca, e meditação,

Dinaw Mengestu apresenta-nos uma

meditação sobre a regressão social e a

miséria afectiva que o exílio forçado num

novo país implica. “Um homem entalado

entre dois mundos vive e morre sozinho. Há

muito tempo que eu vivo assim, em

suspensão” – diz-nos Sepha que encontrará

uma boa consolação na companhia da

pequena mestiça que ele inicia à literatura

lendo-lhe Os Irmãos Karamazov.               �

Dinaw Mengestu, As belas coisas vindas do

céu, Ed. Albin Michel – ISBN 978-2-226-

17976-0

pensadas de modo a atingir os artistas da
diáspora e a mostrar uma abordagem
anticolonialista.
André Magnin afirma que “o tema mais
recorrente das obras expostas é a ligação
profunda ao território ao qual os artistas
dirigem a sua atenção propondo uma
experiência pessoal da realidade. É, por
conseguinte, uma arte ‘inclusiva’, enraizada na
história presente e passada, contrária a cada
forma de divisão racial. Uma arte que brota do
povo, que é dirigida ao povo e que volta para
o povo”. Do nosso ponto de vista, é nesta
característica que assenta o mercado e o êxito
da crítica do estilo popular de autores como
Chéri Samba ou Frédéric Bruly Bouabré,
Malick Sidibé e Kingelez. Estes artistas são, de
facto, perfeitamente capazes de dialogar
vantajosamente com comerciantes e
coleccionadores de arte. Eles não se situam
num espaço de vanguarda, num espaço de
desafio conceptual, com uma linguagem
renovada, mas têm ultrapassado coerentemente
os meios de que dispõem, criticando e
exprimindo problemas típicos africanos
“passados”, graças à sua inclusão na exposição
internacional. A afirmação do conservador
Magnin confirma que a questão da identidade
da arte africana contemporânea ainda é a
questão principal destas exposições. A partir
desta altura, cada exposição parece retomar
cada momento desde o início, partindo da
necessidade de definir a legitimidade da sua
existência. Será que ainda somos obrigados a
fazer uma declaração como “um grande
continente que tem uma identidade e riqueza
inesperadas” ou “qual é o significado da arte
africana”? Terá sentido isso, mesmo depois de
muitas exposições nos melhores pavilhões

mundiais, após as bienais e
as exposições colectivas,
agora que os vários artistas
africanos são extremamente
poderosos no mercado
internacional?
Porque temos de nos
interrogar sempre “Porquê a
África”?
Podemos começar pelas
respostas, que são muito
mais interessantes. Os
conservadores de museus,
historiadores de arte,
antropólogos e
representantes diplomáticos
que trabalharam com
artistas africanos durante
estes anos, responderam de
vez em quando a estas
perguntas, contribuindo,
com as suas posições
diferentes, para a criação de
uma imagem multifacetada
e polifónica da arte africana contemporânea.
As histórias dos artistas da exposição são
histórias de sucesso: o velho fotógrafo de
setenta e dois anos, Malick Sidibé, ganhou o
Leão de Ouro pela sua carreira na 52ª Bienal de
Veneza; Romuald Azoumé foi galardoado na
Documenta 12; as obras de Kingalez estão
altamente cotadas. Nos países africanos não
existe um “sistema” normal de arte
contemporânea, com galerias qualificadas que
representem de certo modo uma garantia, tanto
para os artistas, relativamente à sua promoção
e benefícios, como para os compradores, no
que diz respeito à originalidade e cotação das
obras. Neste contexto, Magnin teve o mérito de

descobrir um certo número de artistas, cuja
condição mudou devido à sua inclusão na
colecção: a mudança vai desde os artistas que
operaram apenas para turistas e um pequeno
mercado em embaixadas (condição em que
muitos outros artistas ainda se encontram) aos
artistas que agora têm uma posição poderosa e
uma grande importância devido à sua presença
em museus, colecções internacionais e no
mercado da arte. A situação de relativa
anarquia em que alguns autores afirmaram a
sua posição provocou disputas violentas e
problemas jurídicos a respeito da autenticidade
das obras dos artistas já falecidos, como Seidou
Keyta e Jorges Lilanga. Por um lado, é verdade
que Magnin tem tido uma relação privilegiada
com estes artistas, mas, por outro, outros
conservadores e associações reivindicam a
autenticidade das obras.
Depois de muitos anos de discussões acesas
sobre a identidade da arte africana
contemporânea, parece agora que o mais
importante é apelar à razão e ao trabalho
acerca do sistema de arte e da indústria
cultural. Neste contexto, de facto, o tema da
colecção de arte parece ser crucial. Para isso, a
colecção de Giovanni e Marella Agnelli, que
levou à Itália um retrato do que é a colecção
privada mais importante da arte africana
contemporânea, parece ser um bom ponto de
partida. �

Porquê a África? A Colecção Pigozzi

6 de Outubro de 2007 – 3 de Fevereiro de 2008

Lingotto – Galeria de pintura de Giovanni e

Marella Agnelli, Turim, Itália

A capa do guia do Ruanda publicado por Petit Futé.

Seydou Keïta, Untitled, 1956/57. Gelatin silver print, 120 x 180 cm.
Courtesy of C.A.A.C. - The Pigozzi collection, Geneva.

André Magnin, Seydou Këita e respectiva família, Bamako, 1999. 
Cortesia de C.A.A.C. - Colecção Pigozzi, Genebra.
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ÁFRICA
África do Sul Angola Benim Botsuana Burquina Faso Burundi Cabo Verde Camarões
Chade Comores Congo (República Democrática) Congo (Brazzaville) Costa do
Marfim Djibouti Eritreia Etiopía Gabão Gâmbia Gana Guiné Guiné-Bissau Guiné
Equatorial Lesoto Libéria Madagáscar Malawi Mali Mauritânia Maurícia (Ilha)
Moçambique Namíbia Níger Nigéria Quénia República Centro-Africana Ruanda São
Tomé e Príncipe Senegal Seicheles Serra Leoa Somália Suazilândia Sudão Tanzânia
Togo Uganda Zâmbia Zimbabué

CARAÍBAS 
Antígua e Barbuda Baamas Barbados Belize Cuba Domínica Granada Guiana Haiti
Jamaica República Dominicana São Cristóvão e Nevis Santa Lucía São Vicente e
Granadinas Suriname Trindade e Tobago

PACÍFICO
Cook (Ilhas) Fiji Kiribati Marshall (Ilhas) Micronésia (Estados Federados da) 
Nauru Niue Palau Papuásia-Nova Guiné Salomão (Ilhas) Samoa Timor Leste Tonga 
Tuvalu Vanuatu

UNIÃO EUROPEIA
Alemanha Áustria Bélgica Bulgária Chipre Dinamarca Eslováquia Eslovénia Espanha
Estónia Finlândia França Grécia Hungria Irlanda Itália Letónia Lituânia Luxemburgo
Malta Países Baixos Polónia Portugal Reino Unido República Checa Roménia Suécia 

As listas dos países publicadas pelo Correio não prejudicam o estatuto dos mesmos e dos seus territórios, actualmente ou no futuro. O Correio utiliza mapas de inúmeras fontes.
O seu uso não implica o reconhecimento de nenhuma fronteira em particular e tão pouco prejudica o estatuto do Estado ou território.
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Com a nova edição em
linha de O Correio, poderá:

• Aceder a todo o conteúdo 
da revista.

• Consultar edições anteriores 
no arquivo electrónico. 

• Procurar artigos por tópico 
ou tema.

• Participar num fórum 
‘Diga o que Pensa’ 
e comentar os artigos. 
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Caros 
leitores 
e leitoras,

OCorreio (Le Courrier)
retomou o seu caminho
após quatro anos de

interrupção. 

Esta nova versão pretende estar
completamente aberta às
oportunidades e desafios
oferecidos pelas relações
tecidas, desde há cinquenta anos
para cá, entre os países de
África-Caraibas-Pacífico e a
União Europeia. 
A vossa opinião e as vossas
reacções aos nossos artigos
interessam-nos. 

Não hesitem em no-las
comunicar. 
“À vossa escuta” será uma nova
rubrica à vossa disposição a
partir do próximo número. 
Dispõem igualmente de um
espaço de debate no sítio web.

Sendo assim, escrevam,
enviem-nos uma mensagem por
correio electrónico! 

> Endereço: 

Le Courrier 
45, Rue de Trèves
1040 Bruxelas
Bélgica

> E-mail:

info@acp-eucourier.info

Aimé Mpane, 16 portraits gravés et peints sur bois. 149 x149 x10 cm.
Cortesia da Colecção Jean-Paul Blachère.
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