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N 
venda de 2,7 mil 
milhões de euros 
de fundos intra-
ACP ao abrigo 

do 10.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e 
a convocação de ambos os 
Ministros do Comércio ACP 
e uma Reunião Ministerial 
Conjunta com a UE permitiu 
“voltar a dar novamente aten-
ção ao processo de Acordo de 
Parceria Económica (APE) que 
mais ou menos tinha chegado a 
um impasse”, afirmou o embai-
xador.

Para o Grupo ACP, algumas 
das questões que ainda preci-
sam de ser tratados ao abrigo 
do processo APE incluem o 
medo de dividir os grupos de 
comércio existentes em África 
Ocidental e África Oriental. E 
promessas concretas de ajuda 
da CE para o comércio ao abri-
go de APE eram vitais, afirmou 
o Embaixador. O desapareci-
mento dos direitos de expor-
tação ao abrigo de APE é um 
problema para muitas regiões. 
“40 por cento das receitas totais 

do governo das Ilhas Salomão, 
por exemplo, dependem dos 
direitos de exportação. Se con-
cordássemos com um APE, 
de que forma recuperaríamos 
o deficit fiscal?”, perguntou 
Ma’ahanua. 

Houve mais participação comu-
nicativa do Grupo ACP no 
diálogo político com a UE ao 
abrigo das cláusulas 96.º e 97.º 
da Convenção de Cotonou, as 
quais são aplicadas sempre que 
se considere que um Estado 
ACP desrespeitou os “elemen-
tos essenciais” da Convenção 
de Cotonou, durante a sua pre-
sidência. “Agora funciona como 
se esses países membros fossem 
colocados perante um tribunal 
a responder perante um juiz”, 
disse em tom de ironia o embai-
xador. O embaixador continua, 
dizendo: “Preparamo-nos antes 
de irmos às reuniões de consul-
ta mas se a Comissão Europeia 
ou o Presidente do Conselho 
decidirem que não estamos 
lá, então há um problema.” O 
Grupo ACP trabalharia mais 
no Outono para conseguir uma 

“participação do Grupo ACP 
até ao nível que esperamos”, 
acrescentou.

Foram elaboradas, durante a 
sua presidência, propostas para 
a revisão intercalar, no próximo 
ano, do Acordo de Cotonou 
pelo Grupo ACP. Entre outras 
propostas, o Grupo ACP deseja 
que sejam inscritas as alterações 
climáticas por direito próprio 
(ver artigo sobre esta matéria 
na revisão). 

A primeira reunião ministe-
rial sobre pescas do Grupo 
ACP, definida para se tornar 
num evento anual, é outro 
ponto forte da presidência de 
Ma’ahanua: “Muitos países 
ACP dependem da pesca. No 
Pacífico, consideramos os 
recursos piscatórios como o 
nosso ouro.”

Foram previstos também pla-
nos para uma alteração na 
gestão do Grupo ACP, quando 
o actual período de 5 anos do 
Secretário-geral em funções, 
Sir John Kaputin, terminar. 

O novo SG virá da África 
Ocidental e assumirá o seu 
cargo em Fevereiro de 2010.  

Terá o embaixador Ma’ahanua, 
na presidência para o 34.º ani-
versário do grupo ACP, uma 
opinião sobre a longevidade 
do grupo ACP pós-Cotonou? 
“Creio que a solidariedade e 
unidade para o Grupo ACP 
permanecerá sempre. Temos 
que nos adaptar à dinâmica 
da situação. Se temos APE, há 
desafios. Quando lançaram o 
processo para as negociações 
de Cotonou, falou-se sobre 
um acordo ‘guarda-chuva’ 
com diferentes acordos para 
diferentes regiões. Quem sabe? 
Poderá ser um cenário a surgir 
em 2020 [quando Cotonou 
expirar], ou podemos optar por 
seguir o acordo actual.”

P
“Uma experiência enriquecedora”

Joseph Ma’ahanua é o Embaixador das Ilhas Salomão junto da 
UE e presidia o Comité de Embaixadores do Grupo ACP, durante 
o período de Fevereiro a Julho de 2009. Trata-se de um cargo 
semestral rotativo entre as regiões do ACP. O embaixador expli-
ca que é uma altura em que há muito a fazer nos países peque-
nos do Pacífico e é o primeiro a reconhecer a ajuda dada pelos 
Sub-Comités e pelo Secretariado ACP no volume de trabalho.

© Debra Percival

Debra Percival 
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X
oi nomeado há pou-
cas semanas. Quais 
são as suas priorida-
des na política euro-

peia de desenvolvimento?    

Enfrentamos hoje muitos desa-
fios que afectam em particular 
o mundo em desenvolvimento 
e que assumi como minhas 
prioridades. Em primeiro 
lugar, os países em desenvol-
vimento foram severamente 
afectados pela crise económica 
e financeira e é nossa obriga-
ção ajudá-los no processo de 
recuperação porque não nos 
podemos dar ao luxo de uma 
maior instabilidade política e 
social no mundo. O segundo 
desafio importante é conseguir-
mos um acordo internacional 
ambicioso sobre as alterações 
climáticas em Copenhaga que 
atenda às preocupações dos 
países em desenvolvimento. 
Ao nível da própria política 
de desenvolvimento europeia, 
há também muitos desafios a 
enfrentar: a União Europeia 
tem que manter os seus com-
promissos em termos de Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento e 
a crise económica e financeira 
não pode servir de pretexto 
para não cumprirmos os nossos 
objectivos. Estou convenci-
do que é do nosso interesse 
aumentar os nossos volumes 
de ajuda como planeado para 
atingirmos os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio. 
A eficácia e transparência da 
ajuda também têm que ser 
melhoradas. Encarregar-me-ei 
de garantir que o Código de 
Conduta sobre a Divisão de 
Tarefas, adoptado há dois anos 

pelo Estados-Membros da UE, 
seja aplicado de forma mais 
abrangente do que como tem 
vindo a ser aplicada. Ao mesmo 
tempo, só podemos melhorar a 
ajuda se os próprios países em 
desenvolvimento melhorarem 
os seus sistemas de governa-
ção. Relativamente ao aspecto 
geográfico da nossa política de 
desenvolvimento, prestarei par-
ticular atenção a países ou regi-
ões que enfrentam instabilidade 
política ou processos eleitorais 
difíceis.

No dia 9 de Novembro, a Europa 
celebra o 20º Aniversário da 
Queda do Muro de Berlim, um 
evento histórico que abriu o cami-
nho para as eleições livres e para 
a democracia em África. Vinte 
anos mais tarde e no seguimento 
dos últimos eventos que abalaram 
o continente (Gabão, Guiné-
Conakry, Níger, etc.) qual é a sua 
percepção sobre boa governação 
em África? 

Em primeiro lugar, saúdo 
calorosamente o facto de a boa 
governação e a democracia 
ocuparem um dos temas princi-
pais das Jornadas Europeias do 
Desenvolvimento uma vez que 
se trata de um aspecto essencial 
da nossa política de desenvol-
vimento. Eleições livres são a 
chave para um governo credível 
e legítimo. Mas democracia é 
muito mais do que a realização 
de eleições multipartidárias. 
Passa também por promo-
ver uma imprensa livre, uma 
sociedade civil independente, 
o debate animado e uma coo-
peração aberta com a comuni-
dade internacional. Por ultimo 

mas não menos importante, 
exige cidadãos activos e bem 
informados para apoiá-la. E, 
de facto, quando estes elemen-
tos faltam, as eleições podem 
revelar-se mais um factor de 
instabilidade do que um factor 
de estabilidade. Seja como for, 
isto não deve impedir-nos de 
continuarmos a desenvolver 
esforços para promover a gover-
nação, para ajudar os países a 
implementar instituições confi-
áveis e credíveis e a encorajar os 
países em África que escolhe-
ram enveredar pelo caminho da 
democracia.

A conferência internacional sobre 
alterações climáticas que terá lugar 
em Copenhaga, em Dezembro de 
2009, foi definida como crucial 
para o futuro do nosso planeta. O 
que é que a União Europeia está 
disposta a fazer pelos países ACP 
sobre esta matéria?

Como já referi anteriormente, 
o impacto das alterações cli-
máticas nos países em desen-
volvimento é uma das minhas 
principais prioridades. Aqueles 
menos responsáveis pelo pro-
blema das alterações climáticas, 
e os países ACP pertencem a 
esse grupo, serão os primeiros 
a serem afectados como tam-
bém serão os mais afectados. 
É óbvio que a ajuda humani-
tária prestada pela Comissão 
Europeia em muitos países 
é em parte devida a secas ou 
furacões que são manifesta-
ções das alterações climáticas. 
Como principais contribuido-
res para as emissões de gases 
com efeito de estufa, os países 
desenvolvidos tem uma respon-

sabilidade acrescida no ataque 
ao problema das alterações 
climáticas. A União Europeia 
assumiu um papel de lideran-
ça. Em Setembro de 2009, a 
Comissão Europeia apresentou 
uma iniciativa a qual possibili-
taria conceder ajuda financeira 
internacional aos países menos 
desenvolvidos para se adapta-
rem ao impacto das alterações 
climáticas. As necessidades 
financeiras desses países estão 
estimadas em 100 mil milhões 
de euros por ano até 2020 e 
assumindo que conseguire-
mos um acordo ambicioso em 
Copenhaga, a UE poderia con-
tribuir para este financiamento 
até 15 mil milhões por ano. 
O financiamento e a repar-
tição dos custos associados 
às alterações climáticas serão 
temas-chave em Copenhaga. 
Não temos outra escolha senão 
fazer da próxima conferência de 
Copenhaga um sucesso e parte 
desse sucesso será conseguir 
que as preocupações dos países 
de baixo rendimento sejam 
tidas em consideração.

Uma melhor governação é a chave para melhorar a ajuda 

Marie-Martine Buckens e Joshua Massarenti

Karel De Gucht, Comissário Europeu para o Desenvolvimento  
e Ajuda Humanitária 

© Parlamento Europeu 
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Makingson Nespoulos, a pintar Virginie, la fille au coeur sur la main  
(Virgínia, a menina com o coração na mão). 
© Fotografia de Hegel Goutier (ver também a rubrica  “Zoom”, páginas 34-35).
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N
s jornadas europeias do desenvolvimen-
to debruçar-se-ão novamente este ano 
sobre a temática do desenvolvimento. 
Este ano terão muito trabalho para 

encontrar soluções contra a crise económica nos 
países pobres e respectivas consequências sobre o 
crescimento, as ajudas sociais ou a protecção contra 
as alterações climáticas. 

Das JED sairão certamente numerosas ideias para 
uma melhor utilização da ajuda ao desenvolvimen-
to. E os debates sobre esses temas serão animados 
entre os representantes de instituições e de organi-
zações não governamentais. Especialmente porque 
muitos deles terão em mente o livro altamente crí-
tico de Dambisa Moyo “Dead Aid”. Damisa Moyo 
ataca a ajuda púbica, destruindo o “mito da ajuda”, 
mostrando que esta não pode desenvolver um país e 
criticando duramente os peritos que vivem dela. 

Sob esse horizonte cinzento, há pontos de luz. Que 
descobrimos também nesta edição da revista. África 
nunca foi tão dinâmica quanto hoje em matéria 
das tecnologias de informação e da comunicação. 
Consegue mesmo tirar proveito da crise como o 
aumento do preço das suas matérias-primas. E 
esperamos que o próximo G20 se posicione a favor 
de empréstimos substanciais ao continente. Há 
também o sol do Sara onde um projecto ambicioso 
sobre a captação de energia através de painéis foto-
voltaicos para a transportar para a Europa, faz ante-
ver fortunas. Aos olhos dos promotores europeus. 
Projecto a priori sedutor mas que suporta riscos 
potenciais como o aquecimento da temperatura 
global e do empobrecimento do lençol freático. Em 

África. Lavar as mãos e limpá-las na terra, como 
diz um provérbio haitiano? Este projecto faraónico 
tem um custo estimado de centenas de milhares de 
milhões de dólares. Ah, Kant! “Tudo o que tem um 
preço não tem necessariamente um valor!”

Lavar as mãos... Aplicável também no Níger, o 
país onde o Norte e o Sul, onde povos negros e 
povos árabes se encontram. Que foi tema da grande 
reportagem do Correio. Onde um presidente que 
consagrou a democratização do seu país, violou a 
própria constituição que submeteu à votação para 
poder se representar nas eleições, criando ao mesmo 
tempo conflitos no seio das suas relações com os 
seus parceiros ocidentais. 

O grande dossier desta edição do Correio é “Tribos 
e democracia”. Onde se observa que estes dois con-
ceitos estão longe se ser tão contraditórios quanto o 
fazem crer os velhos preconceitos, e isto sobretudo 
porque o primeiro substituído por circunlóquios 
bien-pensants como grupos, comunidades, etnias 
ou nações cobre praticamente a mesma realidade. 
Não será a história da Lituânia, tratada nesta edição 
da revista, frequentemente maltratada pelas hordas 
e nações vizinhas que nos desmentirá. Uma história 
que também viu alguns dos seus filhos, a atacar, 
num tempo não muito distante, a sua minoria judai-
ca. Apesar dos recursos limitados e da crise este país 
faz grandes esforços para ajudar os seus vizinhos do 
Este e considera também voltar-se para os ACP.

Hegel Goutier
Editor-chefe  

Atacar a crise  

    
Editorial

  

Makingson Nespoulos, a pintar Virginie, la fille au coeur sur la main  
(Virgínia, a menina com o coração na mão). 
© Fotografia de Hegel Goutier (ver também a rubrica  “Zoom”, páginas 34-35).
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 Y
ouba Sokona sabe do que fala. Este 
engenheiro, outrora professor da 
Escola Nacional de Engenheiros de 
Bamako no Mali, é regularmente 

solicitado a integrar grupos de reflexão estra-
tégica nas organizações internacionais e nos 
Secretariados das Convenções sobre o clima, 
sobre a diversidade biológica ou sobre o 
combate à desertificação. Assegurando ao 
mesmo tempo, desde 2004, a direcção do 
Observatório do Sara e do Sael (OSS – www.
oss-online.org). Entrevista.

Em Copenhaga, os países do Sul deverão assegu-
rar-se que os países industrializados reconheçam 
a “dívida” climática que têm a pagar. Crê, à luz 
das negociações, que o conseguirão?

De certo modo, sim. É uma conquista. 
Ainda há países industrializados que põem 
em causa a responsabilidade histórica pela 

acumulação na atmosfera de gases com efeito 
de estufa (GEE). Por outro lado, revela-se 
difícil levar os grandes países em desenvol-
vimento a assumir compromissos quantitati-
vos, tratando-se de países emergentes como 
a Índia, a China, o Brasil ou a África do 
Sul. E, depois, evidentemente, há a posição 
dos Estados Unidos que continua a suscitar 
problemas.

Seja como for, o problema das alterações 
climáticas não tem duas soluções: há que 
reduzir drasticamente os GEE. A adaptação 
não é uma solução, visa apenas ajudar. Ora, 
actualmente, tudo o que é proposto não 
vai no sentido de uma diminuição. Veja-se 
o caso do mecanismo de desenvolvimento 
limpo (MDL), que permite aos industriais 
do Norte que investem na reabilitação ener-
gética de projectos nos países do Sul gerar 
créditos de carbono: isto não é uma solução. 

Permite-lhes apenas ganhar tempo. Além 
disso, todos estes mecanismos não represen-
tam grande coisa em termos de redução dos 
gases com efeito de estufa. Através do MDL 
ou da bolsa de CO2, o protocolo de Quioto 
não conseguiu mitigar as emissões. Pelo con-
trário, estas aumentaram.

Seria necessário, de acordo com as estima-
tivas, que se conseguisse, em 2030, reduzir 
as emissões de GEE em 80% em compara-
ção com as emissões de 1990. Esta data de 
referência é importante, porque certos países 
anunciam reduções sem especificarem con-
cretamente um ano.

Mas para os países do Sul, os ACP em particu-
lar, convém fazer o quê?

Para os ACP, o que é fundamentalmente 
importante, já que estes países não parti-

Entrevista por Marie-Martine Buckens

O futuro regime  
climático poderia  
ser a sorte da África

As compensações que os países pobres do Sul têm o direito 
de reclamar aos países industrializados responsáveis pelo 
aumento dos gases com efeito de estufa permitir-lhes-iam 
realizar uma economia energética livre de carbono. Desde 
que, lembra Youba Sokona, os resultados das negocia-
ções sobre o clima, que terão lugar em Copenhaga em 
Dezembro, sejam equitativos.

E m directo
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ciparam no aumento dos GEE, é a criação 
de mecanismos que permitam a adaptação. 
Ora, estruturalmente, é difícil distinguir as 
medidas de adaptação das medidas a favor 
do desenvolvimento. No entanto, esta dife-
renciação é importante.
Os países industrializados comprometeram-
se a consagrar 0,7% do seu PIB ao desen-
volvimento. Conviria providenciar que este 
compromisso fosse transparente e não se con-
vertesse em “saco” de medidas a favor tanto 
do desenvolvimento como da adaptação.

Revela-se, pois, necessário um financiamen-
to adicional, desde que os países ACP façam 
uma avaliação correcta do que devem pôr em 
prática a curto, médio e longo prazo. Até à 
data, não foi feita qualquer análise séria que 
permita avaliar, por país, as necessidades 
indispensáveis para a adaptação a estas alte-
rações. Análises estas que se fariam em três 

horizontes diferentes: a curto prazo, criar 
instituições e procedimentos aptos a rever as 
estratégias nacionais e a nelas incluir o regi-
me climático; a médio prazo, isto é, daqui a 
cinco anos, avaliar os recursos financeiros 
necessários. Seguidamente, quantificar as 
medidas necessárias de 10 a 20 anos e inte-
grá-las nas estratégias nacionais sectoriais.

Foi feito grande alarde de anúncios res-
peitantes ao clima e ao desenvolvimento. 
Seguiu-se-lhe, pois, um défice de confiança 
dos países em desenvolvimento relativamen-
te aos países industrializados. É algo que 
convém tentar, à viva força, evitar.

Crê que os países do Sul, especialmente os afri-
canos, estão bem preparados para as negociações 
de Copenhaga?

Infelizmente, os países africanos acordam 
muito tardiamente. Várias organizações 
regionais solicitaram o nosso parecer, mas 
muito tarde. Pouco importa! Paralelamente 
ao MDL, que é absolutamente necessário 
rever, importa concentrar-se no Fundo de 
Adaptação que foi criado e cujo Conselho 
reunirá em Bona, antes da conferência de 
Copenhaga, a fim de estabelecer os critérios 
para este fundo. É preciso ser vigilante para 
que os mecanismos correspondam às nossas 
necessidades.

Dito isto, pensa que a África conta com uma 
vantagem inegável: não precisa de converter 
uma economia não sustentável que não possui…

Gozamos de uma vantagem: faltam-nos as 
infra-estruturas de base. Aproveitemos para 
as inscrever num modelo sustentável, mode-

rado ou mesmo livre de carbono. Trata-se 
de defender este projecto. A questão é: 
temos oportunidade de o fazer? Por vezes, 
questiono-me. Julgo que os países do Norte 
não estão interessados na emergência de 
instituições fortes no Sul. Assim, defendo 
há anos a ideia de estabelecer critérios, de 
elaborar instrumentos para os países do Sul 
para que se adaptem às alterações climáticas. 
Com outros cientistas, apresentámos inclusi-
vamente um projecto susceptível de ser co-
financiado pela Europa. Foi-nos respondido 
que, embora interessante, o projecto não era 
elegível. 

Voltando aos MDL, bato-me, desde 1998, 
para que seja reconhecido que este mecanis-
mo não foi concebido para os países pobres. 
Deveria ser reservado aos países emergentes 
e aos países em desenvolvimento com rendi-
mentos elevados como a África do Sul. Se os 
custos de transacção deste mecanismo são 
relativamente altos para os países pobres, 
mais o serão para os países menos avança-
dos (PMA). Este mecanismo não deve, em 
circunstância alguma, ser assimilado a um 
mecanismo dito de adaptação. Em compen-
sação, pode-se imaginar um fundo global 
para o ambiente que seja posto ao serviço 
do desenvolvimento sustentável dos países 
pobres para os ajudar a criar uma economia 
descarbonizada. Ao fim e ao cabo, levanta-se 
a questão de saber como atingir os Objectivos 
do Milénio para o Desenvolvimento (OMD) 
sem emitir gases com efeito de estufa?

Palavras-chave 
Youba Sokona; clima; MDL; fundo de 
adaptação; Copenhaga; ACP; África.

Luisa Morgantini at the European Parliament. © EP

Inundações em Kliptown, África do Sul, 1970. © Drum Social Histories/Africa Media Online

Inundações em Moçambique. © Reporters

Terreno argiloso seco em Zinguinchor,  
Região, Senegal. © Reporters
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ssim que assumiu as suas novas 
funções, a antiga magistrada e 
juíza anticorrupção francesa deu 
o tom.   

Interpelando o banco BNP Paribas sobre 
a sua presença em paraísos fiscais como o 
Chipre, o Luxemburgo e as Ilhas Caimão, 
apelou para a “criação de uma comissão de 
inquérito que  encarregue de estabelecer 
o papel dos paraísos fiscais em matéria de 
desenvolvimento”. Eva Joly justifica esse 
pedido pelo facto de no seu “trabalho sobre 
África”, ela e os seus colegas “terem visto 
muitas vezes o BNP implicado em instala-
ções petrolíferas que permitiam aos chefes 
de Estado liberar fundos através das suas 
próprias contas abertas nos paraísos fiscais”. 
Bater-se-á igualmente “para que o desenvol-
vimento não seja sacrificado por causa da 
crise financeira ou das alterações climáti-
cas”. “A Dra. Joly será uma presidente eficaz 
e temível”, prediz um dos seus colegas. 

Dos quatro vice-presidentes da Comissão, a 
francesa Michèle Striffler (PPE, França), é a 
única a dar os primeiros passos como euro-
deputada. O conservador britânico Nirj Deva 
celebra dez anos de presença ao passo que a 
senadora romena Corina Cretu (Aliança 
Progressista dos Socialistas e Democratas) é 
membro desde a adesão do seu país à UE em 
2007 e a cantora Iva Zanicchi (PPE, Itália) 
entrou aí em 2008.
De um modo geral, à semelhança do 
Parlamento que assistiu à renovação de 
mais de 50% dos seus eleitos, a comissão do 
desenvolvimento foi amplamente remodela-

da. A destacar, a partida de figuras proemi-
nentes como a combativa Luisa Morgantini, 
Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet... 
A combativa Glenys Kinnock, eurodeputada 
desde 1994 e Co-Presidente da Assembleia 
Parlamentar Paritária desde 2002, resignou 
o seu cargo em 5 de Junho para se tornar 
secretária de Estado dos Assuntos Europeus 
do governo britânico.  A socialista belga 
Véronique De Keyser regressa para uma 
terceira legislatura. 
A primeira tarefa de reinício dos trabalhos 
da Comissão foi a audição de Karel De 
Gucht, o novo comissário responsável pelo 
Desenvolvimento nomeado para substituir 
Louis Michel eleito deputado europeu. Em 
resposta a Véronique De Keyser que lhe 
perguntou se o seu “já famoso discurso 
franco” não correria o risco de conduzir a 
UE a “derrapagens diplomáticas incontrolá-
veis”, o antigo ministro belga dos Negócios 
Estrangeiros relativizou a sua reputação: 
”Em cinco anos, só aconteceu uma vez. Com 
Kabila”, afirmou, garantindo que podia con-
trolar-se “sem no entanto renunciar a dizer 
a verdade”. 
Grande prova oral vencida pelo novo comis-
sário responsável pelo Desenvolvimento que 
respondeu às questões difíceis colocadas 
pelos eurodeputados sobre temas desde a 
crise financeira e das alterações climáticas 
aos direitos do Homem, aos Acordos de 
Parceria Económica e ao financiamento da 
política de desenvolvimento. ”Conhece per-
feitamente a sua matéria”, observou Louis 
Michel.

Uma antiga juíza anticorrupção  
à frente da Comissão Parlamentar 
de Desenvolvimento
No novo Parlamento Europeu, alguns esperavam vê-la à 
frente da Comissão das Liberdades Cívicas e da Justiça ou do 
Controlo Orçamental. Mas é a Comissão de Desenvolvimento 
do Parlamento Europeu que Eva Joly (Verdes/ALE), eleita pela 
lista Europa-Ecologia, preside desde Julho. Sucede ao espan-
hol Josep Borrell Fontelles. 

Anne-Marie Mouradian

A

De cima para baixo

Eva Joly © PE

Iva Zanicchi © PE

Nirj Deva © www.nirjdeva.com

Corina Cretu © PE

Michèle Striffler © PE
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África vai às urnas
Souleymane Saddi Maâzou*

> Gabão: o filho do presidente 
falecido sucede ao seu pai   

Ali Bongo, 50 anos, candidato do Partido 
Democrático Gabonês (PDG), filho do pre-
sidente Omar Bongo Ondimba, falecido em 
Junho de 2009 – após 41 anos no poder –, 
foi eleito, nas eleições presidenciais de 30 de 
Agosto último, Presidente da República do 
Gabão com 41,73% dos votos, num escrutí-
nio a uma volta. Os seus opositores, André 
Mba Obamé, classificado em segundo com 
25,88%, Pierre Mamboundou que conse-
guiu a terceira posição com 25,22% e os 
outros catorze candidatos derrotados nesta 
eleição contestam este resultado. Segundo 
eles, houve manipulações graves, votações 
fraudulentas e aumento das listas eleitorais. 
Os incidentes ocorreram em Libreville (a 
capital) e em Port-Gentil (oeste do país e 
reduto da oposição) onde o consulado de 
França foi incendiado. Estes opositores que 
aspiram à mudança e à alternância neste 
país da África Central, com uma população 
de cerca de 1,5 milhões de habitantes, mani-
festaram-se contra Ali Bongo e contra a 
França – país colonizador do Gabão – acusa-
da de lhes ter imposto o filho do presidente 
falecido para preservar os seus interesses. 
Um balanço oficial aponta três mortos, mas 
a oposição gabonesa afirma que este número 
é muito superior e exige a abertura de um 
inquérito internacional para determinar a 
gravidade dos factos que consubstanciam 
violações dos direitos humanos.  
O novo presidente prometeu uma distribui-
ção equitativa dos rendimentos da riqueza 
deste país, tão rico em petróleo mas onde 
mais de 60% da população é afectada pela 
pobreza. 

> Congo-Brazzaville: Denis Sassou 
Nguesso sucede a si próprio.

A 12 de Julho de2009, Denis Sassou Nguesso, 
presidente cessante da República do Congo-
Brazzaville, foi reeleito com 78,16% dos 
sufrágios expressos “válidos”. O presidente 
reeleito já cumpriu um mandato de 7 anos, 
no seguimento das eleições de 2002. 
Este escrutínio não recebeu uma grande 
adesão por parte dos eleitores. Aos olhos dos 
observadores nacionais e internacionais, o 
voto foi tímido após a palavra de ordem da 
oposição que apelou para o boicote.
A oposição apresentou um requerimento 

junto do Tribunal Constitucional para pedir 
a anulação desse escrutínio que acredita 
ter sido objecto de fraudes e de irregulari-
dades. 
O Tribunal rejeitou o pedido por falta de 
provas a sustentar as alegações.  

> Guiné-Bissau: o candidato  
do partido no poder vence  
as eleições presidenciais.         

A segunda volta das eleições presidenciais 
de 26 de Julho de 2009 na Guiné-Bissau 
foi ganha por Mallam Bacaï Sanha, candi-
dato do partido no poder. Obteve 63,52% 
dos votos ao passo que o seu rival Koumba 
Yala – antigo presidente da Guiné-Bissau 
de 2000 a 2003 – recolheu 38,48% dos 
votos. Este último reconheceu a sua derrota 
aceitando os resultados das urnas. A comu-
nidade internacional que financiou intei-
ramente esta eleição congratulou-se com 
o seu bom desenvolvimento. Esta eleição 
antecipada foi organizada num contexto de 
tensões após uma série de assassinatos. 
Em Março último, o presidente Vieira foi 
assassinado por militares, algumas horas 
após o assassinato do chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, o general Tagmé Na 

Waïe, num atentado à bomba em Bissau. 
A Guiné-Bissau, cujo principal produto 
de exportação é o caju, tornou-se segun-
do a ONU numa plataforma na África 
Ocidental do tráfico de cocaína proveniente 
da América do Sul e destinada à Europa.

* Jornalista estabelecido no Níger.

Pessoas à espera para comprar pão na padaria que reabriu a seguir à recente violência pós-eleições, em Port Gentil,  
Gabão, 2009. © Reporters/AP

Um soldado gabonês com um homem  
detido, colador de cartazes eleitorais no centro 
de Libreville, Gabão, 2009. © Reporters/AP 9N. 13 N.E. – SETEMBRO OUTUBRO 2009 
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Secretário-Geral dos ACP apela 
à criação de um grupo de 
“personalidades eminentes”

 S
ir John disse que o grupo de líderes 
iria “apresentar propostas e reco-
mendações concretas sobre o futuro 
do Grupo ACP na próxima Cimeira 

dos Chefes de Estado e de Governo do 
Grupo ACP”.

Realçando o dever e potencial do grupo 
para combater a pobreza, acrescentou que 
os ACP “podem e farão a diferença na vida 
de muitas pessoas”.

E acrescentou: “Nesse sentido, os 15 Estados 
ACP do Pacífico podem dar um contributo 
precioso e alterarem o conceito de coopera-
ção de desenvolvimento”.

Prosseguiu dizendo: “É preciso revitalizarmos 
a nossa relação com o nosso principal par-

ceiro, a União Europeia, e simultaneamente, 
desenvolver relações alargadas com outros 
actores globais em benefício dos nossos países 
e, claro, das pessoas. Creio que um grupo de 
personalidades eminentes dos ACP seria capaz 
de dar bons conselhos aos nossos líderes”.

Nas vésperas do fórum, os governos e repre-
sentantes de organizações regionais dos 
Estados ACP do Pacífico discutiram as rela-
ções comerciais e o financiamento da UE na 
região. Presidido pelo Primeiro-Ministro de 
Niue, Hon. Toke Talagi, os líderes expres-
saram a sua apreciação pela assinatura do 
Programa Indicativo Regional para a Região 
do Pacífico do 10.º Fundo Europeu do 
Desenvolvimento para o período 2008 – 
2013 entre a Comissão Europeia e a região do 
Pacífico em 15 de Novembro de 2008. 

Dos 95 milhões de euros atribuídos pela 
CE ao programa, 85 milhões de euros 
foram atribuídos a dois domínio prioritá-
rios. 45 milhões de euros para a Integração 
Económica Regional e 40 milhões de euros 
para a Gestão Sustentável do Ambiente e 
dos Recursos Naturais. 10 milhões de euros 
foram atribuídos para o reforço organizacio-
nal e participação da sociedade civil. 

Na reunião preliminar e no fórum subsequente 
participaram líderes do Grupo ACP do Pacífico 
e representantes das Ilhas Cook , dos Estados 
Federados da Micronésia, de Niue, Nauru, 
Papua Nova-Guiné, República das Ilhas 
Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tuvalu, 
Tonga e Vanuatu, Kiribati, Palau e Timor-
Leste.

Durante uma conferência de imprensa no 40º Fórum das Ilhas do Pacífico, a 6 de Agosto em Cairns, 
Austrália, o Secretário-Geral do Grupo dos Estados de África, Pacífico e Caraíbas (ACP), Sir John 
Kaputin, exortou os líderes do ACP Pacífico a mostrarem uma liderança eficaz propondo um grupo 
formado por “personalidades eminentes” dos ACP.

Okechukwu Romano Umelo Fórum do Pacífico
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Líderes do Pacífico discutem o papel e o futuro do Grupo ACP

Sir John Kaputin. © Secretariado ACP Líderes do Pacífico no 40.º Fórum das Ilhas do Pacífico. © Secretariado do Fórum do Pacífico



Um montante que poderá chegar aos 63 milhões de euros será atribuído em 2010 para 
projectos de investigação destinados a melhorar as condições sanitárias assim como o abas-
tecimento de água e a segurança alimentar em África. Esta iniciativa da UE visa reforçar a 
capacidade de investigação do continente, permitindo-lhe assim, dessa forma, contribuir para 
o seu desenvolvimento.
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E
sta iniciativa especial para África 
aborda certos objectivos científicos e 
tecnológicos que figuram na parceria 
estratégica União Africana - União 

Europeia selada em Dezembro de 2007 entre 
a Comissão Europeia e a Comissão da União 
Africana. O financiamento será feito com 
base num convite à apresentação de pro-
postas, apresentado oficialmente em 18 de 
Setembro último em Bruxelas, a todos os 
actores potencialmente interessados. Janez 
Potocnik, Comissário Europeu para a ciência 
e investigação, declarou: “Com este convite 
‘África’, passamos das palavras aos actos. 
A parceria estratégica UA-UE tira partido 
do potencial da ciência e da tecnologia para 
responder aos desafios enfrentados por África 
em matéria de água, de segurança alimentar 
e de saúde. Reúne investigadores europeus e 
africanos num verdadeiro espírito de parce-
ria: trabalhamos não apenas para África, mas 
com ela.”

O convite à apresentação de propostas é a 
primeira iniciativa inteiramente consagrada a 
África no quadro do actual e sétimo progra-

ma-quadro de investigação da UE (7° PQ) 
dotado de um orçamento de 50,5 mil milhões 
de euros para o período 2007/2013. O con-
vite reúne vários temas do 7° PQ: saúde (39 
milhões de euros), ambiente (17,5 milhões 
de euros) e alimentação, agricultura, pesca 
e biotecnologia (6,5 milhões de euros). Os 
projectos seleccionados terão em conta, além 
dos factores sócio-económicos mais gerais, 
tais como as migrações e a reinstalação, a 
urbanização, os sistemas de cuidados de 
saúde, a flutuação dos preços da alimentação 
e da energia, etc.

O convite “África” gira em torno de dois 
grandes eixos: a água e a segurança alimen-
tar, e a saúde.

No primeiro caso, os projectos selecciona-
dos destinar-se-ão sobretudo a melhorar o 
abastecimento de água potável, saneamento 
e higiene. Terão por objectivo revitalizar a 
agricultura, promover sistemas de produção 
mais sustentáveis e assegurar a segurança ali-
mentar. Procurarão também diminuir a vul-
nerabilidade de África face às consequências 

esperadas das alterações climáticas, criando 
sistemas de alerta rápidos e de previsões rela-
tivos às ameaças como as secas ou vectores 
de doenças.

Os projectos “saúde” seleccionados incidirão 
sobretudo sobre a redução do peso da morbi-
lidade associada ao paludismo, a melhoria do 
diagnóstico precoce e do tratamento dos can-
cros mais frequentes associados a infecções, 
a melhoria da saúde maternal e perinatal, 
a avaliação da saúde dos migrantes e as 
soluções para a falta de pessoal de saúde.

> Investigação colaborativa 
Os actores locais intervirão em todos os 
projectos. Dois ou três parceiros no mínimo, 
segundo o tipo de projecto, deverão estar 
estabelecidos num país africano. Os projec-
tos seleccionados encorajarão o reforço das 
capacidades promovendo a investigação e a 
formação universitárias, a criação de redes e 
de capacidades sustentáveis de investigação 
no domínio da saúde. M.M.B.

Fundos da 
UE para a 
investigação 
em África

Mosquito malárico. © Reporters/Sheila Terry (Biblioteca Científica de Fotografias)
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Tribo 
Palavra vaga, 
realidade concreta
III

palavra tribo dir-se-ia coberta de 
opróbrio. De tal modo que é cada 
vez mais substituída por outras 
ou por elipses como etnia, comu-

nidade, comunidade étnica, grupo étnico 
ou mesmo grupo comunitário. Subjacente à 
palavra, está uma realidade. Um Bambara do 
Mali ou um Peul do Senegal ou um Luba do 
Congo tem o sentimento de pertença a uma 
entidade colectiva. Como um Flamengo da 
Bélgica ou um Catalão de Espanha. 

Esquecendo o politicamente correcto, que 
significa, ou não, a palavra tribo? Estará 
indubitavelmente associada a tribalismo; por 
outras palavras, quem se reclama de uma 
tribo orientará todas as suas escolhas sobre-
tudo políticas em função dessa ligação? E 
esta será incompatível com a democracia e 
a boa governação ou será mais incompatível 
do que outros vínculos como a classe social, o 
local de habitação (urbano ou rural), o nível 
de estudos, a religião?
 
Parece que a palavra tribo só suscita proble-
ma e tem, por regra, uma conotação nega-
tiva nas línguas das tribos de África ou do 

Extremo Oriente, por exemplo. Em swahili, 
tribo traduz-se por “kabila”. O verbo kabili 
significa, em inglês, “to face towards” (vol-
tar-se para) (Dicionário Ty Teach yourself, 
por D. V. Perrott, Ed. Hodder & Stoughton, 
RU, 1999); em francês, “être en avant” 
(estar à frente), “faire face à” (fazer frente 
a), “pencher vers” (dar para), “tendre à” 
(tender a), “être bien disposé envers” (estar 
bem impressionado com), “avoir tendance à” 
(ter tendência para) e raramente “affronter” 
(defrontar) (Dictionnaire swahili-français 
por Alphonse Lenselaer, Ed. Karthala 1983). 
Um falante de swahili não terá qualquer pro-
blema em a aplicar à sua comunidade.

> Tribo no antigo mundo europeu  
Quando a cidade ateniense era ainda uma 
monarquia, a sua população dividia-se em 
quatro tribos (phylai) que eram sobretu-
do subdivisões, em princípio étnicas, de 
pessoas consideradas descendentes de um 
mesmo antepassado. Às doze tribos de Israel 
aplicava-se o mesmo princípio. Uma vaga 
consonância da palavra tribo só surgirá na 
Roma antiga e redundaria de “tri” (três) 

para as três classes da sociedade. O que refu-
tam etimologistas como Alain Rey e a sua 
equipa (Dictionnaire historique de la langue 
Française Le Robert) porque na sociedade 
romana distinguiam-se quatro classes sociais 
e não três. O certo é que muitas enciclopé-
dias fazem referência a esta etimologia. 

Muitas obras de referência deixam trans-
parecer alguma perplexidade face a este 
vocábulo. Ou merece-lhes uma nota especial, 
como é o caso do Concise Oxford English 
Dictionary (2006): “In historical context, the 
word ‘tribe’ is broadly accepted… however, 
when used to refer to traditional societies 
today, the word can be problematic, because 
it is associated with past attitudes of white 
colonialists towards so-called primitive or 
uncivilized peoples. It is therefore generally 
preferable to use alternative terms such as  
‘community’ or  ‘people’ (No contexto his-
tórico, a palavra tribo é amplamente aceite... 
no entanto, quando se aplica às actuais 
sociedades tradicionais, a palavra pode ser 
controversa, porque é associada a atitudes 
passadas de colonialistas brancos para com 
os povos ditos primitivos ou não civilizados. 

Um dossier de Hegel Goutier
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Palavras-chave 
Tribo; etnia; comunidade.

É, pois, preferível usar termos alternativos 
como ‘comunidade’ ou ‘povo’).” Trata-se de 
uma explicação clara que não põe em causa o 
conteúdo de “tribo” mas os preconceitos que 
sobre ele recaem. “Le nouveau petit Robert 
de la Langue Française” de 2008 recorreu 
ao particípio “supposée” para preservar a 
sua neutralidade: “Groupe social et politique 
fondé sur une parenté ethnique réelle ou 
supposée, chez les peuples à organisation 
primitive (Grupo social e político fundado 
num parentesco real ou simbólico, nos povos 
de organização primitiva).” 

Poder-se-ia acrescentar que várias palavras 
pragmáticas e sem conotação negativa pro-
vêm do vocábulo tribo. Como é o caso 
de atribuir, contribuir, retribuir, tribuno, 
tribunal, tributo. A maioria dos dicionários 
propõe explicitamente a utilização, em seu 
lugar, de “etnia” ou “grupo” ou “comuni-
dade” não porque estas palavras sejam mais 

precisas mas porque estão menos repletas de 
preconceitos do colonialismo.

Todas estas reflexões apoiam-se numa rea-
lidade. Independentemente da palavra utili-
zada, o preconceito está-lhe subjacente. Não 
se fala frequentemente de etnia flamenga, 
catalã ou basca. A palavra etnia, tão con-
ceituada, é geralmente utilizada para desig-
nar populações, de África, do Pacífico por 
vezes, de Índios das Américas ou de zonas 
“suspeitas”. Nesta última categoria, figuram 
expressões em que os meios de comunicação 
social insistem e que aludem ao Afeganistão 
ou à zona tampão com o Paquistão: “tribos 
ou etnias ou zonas tribais pachtuns, balúchis 
, de Mehsud, hazaras”, ou ainda: “tribos 
uigur e jungar face à etnia han” durante os 
conflitos de Julho passado na China.
 
Além disso, o termo “etnia” está demasia-
damente ligado à genética para não ser incó-

modo. Quando a palavra não recai no vago: 
“Ensemble d’individus que rapprochent un 
certain nombre de caractères de civilisations, 
notamment la communauté de langue et de 
culture… L’ethnie française englobe notam-
ment la Belgique wallonne, la Suisse roman-
de, le Canada (Conjunto de indivíduos uni-
dos por um certo número de características 
civilizacionais, nomeadamente a comunidade 
de língua e cultura… A etnia francesa inclui 
designadamente a Bélgica valã, a Suíça roman-
da, o Canadá)”, segundo Le Petit Robert.

No plano da democracia, pode-se não utili-
zar a palavra tribo. Desde que se respeite o 
sentimento de pertença de uma parte de uma 
nação sem prejuízo do direito dos demais.

Raça e tribo 
sob a lupa  
da ciência
Uma tribo seria uma população relativamente restrita, cujos 
membros estariam ligados a antepassados comuns ou seriam, 
em todo o caso, etnicamente chegados, com a mesma cultura 
e a mesma língua ou línguas próximas. E, eventualmente 
com um sistema de organização primitivo. Uma comunidade, 
uma etnia ou uma nação seria outra coisa no plano étnico, 
linguístico, social e político. Tal não é, porém, o ponto de 
vista dos cientistas para quem raça e tribo não são conceitos 
da biologia.
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“A Etiópia participou na criação daquilo que nós consideramos 
hoje as três religiões monoteístas.” © Reporters/



Palavras-chave 
Tribo; racia; etnia; linguagem; nacão; 
África; Jacques Ruffié; Hegel Goutier.

 O
rganização primitiva? As tribos 
da Etiópia participaram desde 
cedo na construção do que é hoje 
considerado como as três grandes 

religiões monoteístas. As da Nigéria criaram 
técnicas tão fundamentais para o desenvolvi-
mento humano como a metalurgia do ferro. 
Os primeiros faraós tinham desenvolvido os 
seus saberes e técnicas na Núbia (o actual 
Sudão). População restrita? A tribo Ioruba, 
só por si, habita a Nigéria, o Benim, o Gana 
e o Togo. Contando apenas a Nigéria, a sua 
população actual é calculada em mais de 30 
milhões de habitantes – metade da população 
francesa; toda a tribo fala a língua ioruba. 

> Seres humanos: demasiadamente 
nómadas para serem uma raça  

No plano da biologia, as tribos africanas não 
têm mais ligações genéticas do que qualquer 
outra comunidade no mundo. A pertença a 
uma tribo não se faz apenas pelo sangue mas 
também por adopção, por casamento e até, 
por vezes, por mera residência, quando não o 
é por decisão administrativa.

Nenhuma comunidade humana vive o tempo 
suficiente entre si para vir a ser um grupo 
geneticamente muito homogéneo. Por isso, 
os biólogos são quase unânimes no facto de o 
processo de “raciação” nunca ter ocorrido na 
espécie humana. Todo o ser animal ou vege-
tal situa-se normalmente na extremidade de 
um ramo que parte do tipo natural (também 
denominado ramificação) – o dos mamíferos 
ou das aves, por exemplo – que se divide 
sucessivamente em classes, ordens, géneros, 
espécies e raças. Esta classificação baseava-se 

essencialmente nos caracteres fenotípicos, ou 
seja, por outras palavras, nas aparências. 

O último elo, a raça, não existiria no homem. 
A espécie humana é uma. Jacques Ruffié 
(1921-2004)*, hematologista, geneticista e 
antropólogo, criador da hemotipologia, pro-
vou que os fenótipos como a cor da pele 
são demasiadamente superficiais para revelar 
uma filiação entre um indivíduo e uma popu-
lação e entre esta e aquela população. Apenas 
certas proteínas séricas (do soro sanguíneo) o 
permitem. Os primeiros estudos de Jacques 
Ruffié tinham incidido nas populações bas-
cas e pirenaicas. Resultaram na invalidação 
científica do conceito de raça substituído 
pelo de população, demonstrando, nomeada-
mente, a vantagem das misturas de popula-
ção, logo da miscigenação. Jacques Ruffié e 

uma pletora de biólogos depois dele susten-
taram que as diferenças entre os grupos ditos 
raciais são culturais e não biológicas. Para 
ele, o que é válido neste plano para as raças, 
é-o também para todas as tribos ou comuni-
dades no mundo.

* De la biologie à la culture, Ed. Flammarion, coll. 

Nouvelle Bibliothèque scientifique, Paris, 1976 ; 

Traité du vivant, Ed. Fayard, coll. Le temps des 

sciences, Paris, 1982

Ruffié sobre as raças e as tribos 
em “De la biologie à la culture” 
(Da biologia à cultura).

“No homem, não há raças... a antropo-

logia moderna pulverizou, em sentido 

próprio e figurado, o conceito de raça.” 

“Para o total das populações estuda-

das (que se pode considerar como uma 

amostragem da espécie humana no seu 

conjunto), mais de 85% da variabilidade 

intervém no interior das tribos ou das 

nações; 7% da variabilidade separa as 

tribos ou nações pertencentes à mesma 

‘raça’ tradicional; 7% da variabilidade 

separa as ‘raças’ tradicionais (amarela,  

 

branca, negra). Por outras palavras, os 

indivíduos de um mesmo grupo diferem 

muito mais entre si do que diferem as 

tribos entre si ou as ‘raças’ entre si. A 

variação é mais forte ao nível individual 

do que ao nível racial. Vem isto demon-

strar o pouco valor que se deve atribuir 

actualmente no plano biológico ao con-

ceito de raças humanas.”

* Nomeadamente “De la biologie à la cul-

ture” (Da biologia à cultura), Flammarion, 

coll. Nouvelle Bibliothèque scientifique, 

Paris, 1976; Traité du vivant (Tratado do 

ser vivo), Ed. Fayard, coll. Le temps des 

sciences, Paris, 1982.

Os primeiros Faraós desenvolveram os seus conhecimentos 
e as suas técnicas em Núbia.” ©  Reporters Pessoas do País Basco. ©  Reporters

À direita. ©  Reporters 
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> Horas de glória das tribos 
Entre os séculos VIII e XVI, construíram-se 
grandes impérios em África. Os territórios do 
Gana, do Mali ou do Songai tinham um sis-
tema de organização política comparável em 
muitos aspectos ao de vários países da Europa 
na mesma época. O Império do Mali faz parte 
dos que conservaram mais traços tangíveis 
de desenvolvimento técnico por exemplo na 
arquitectura de cidades como Djenné ou 
Ségou. Era marcado por um equilíbrio políti-
co entre as tribos e entre as populações negras 
e brancas (de origem árabe). Tinham criado, 
mais do que uma história, uma mitologia 
comum. Todas descendem do mesmo deus 
serpente. Nada mais forte do que um mito 
para fundar uma nação! 

Os Touregs brancos do Mali (há também 
Touregs negros que não foram escravos) que 
se chamem eles próprios ‘Kel-Tamashek’ – 
em abreviatura ‘Tamashek’* –, ou, as pessoas 
que falam ‘Tamashek’, que não nada mais 
senão a linguagem que eles partilham com os 
seus antigos escravos Bella (também conhe-
cidos como Kel-Tamashek). Todos os povos 
do Mali tiveram representantes seus a dirigir 
o império. Donde uma relativa ausência 
de complexo, de rancor ou de animosidade 
entre si. 

No fim do primeiro milénio, o Império do 
Mali era muito rico. Em 1087, o escritor Al 
Bakri descreveu em grande pormenor a sua 
organização como a sucessão matrilinear, o 
papel dos conselhos de dignitários, e a sua 
capital, Koumbi (descoberta em 1914 no Sul da 
Mauritânia). O rei Aboubakar II, chegado ao 
poder no fim do século XIII, embarcara para o 
Ocidente (América) à cabeça de uma esquadra 
de 2000 homens onde teria chegado.

 
O mais importante é que, depois da guerra 
entre este país e Marrocos, que acabou por o 
ocupar em 1584, os Tuaregues do Mali serão 
parte da ponta de lança da sua libertação 
contra os Tuaregues do Norte. Foram eles 
que reconquistaram a cidade de Tombuctu. 

> O bárbaro imaginário 
O tráfico de negros, numa primeira fase, e a 
colonização, mais tarde, vão tentar desvalori-
zar a cultura, o passado, a memória histórica 
dos povos a escravizar, apresentá-los como 
sub-homens senão como não-homens. Era, 
aliás, um imperativo moral ou religioso, 
senão como seria possível justificar em nome 
do cristianismo que um filho de Deus come-
tesse o acto abjecto de escravizar outro ser 
humano? 

E começou assim a criação do que Laënneck 
Hurbon** designa por a “barbarização do 
bárbaro”. A vítima viu-se encerrada numa 
quadratura do círculo. A sua submissão sig-
nifica que está despojado da própria natureza 
humana. Ao revoltar-se com as armas que 
mesmo um indefeso tem ao seu dispor, por 
exemplo as da guerrilha violenta como era 
o caso dos Mau-Mau, comporta-se como o 
seu detractor a descreve. Nasceu o bárbaro 
imaginário***.

Além disso, o poder total dos Brancos foi 
entendido como uma legitimação da domi-
nação das tribos fracas pela mais forte, no 
caso vertente a que era considerada como “a 
tribo branca”.

> Manipulação 
Muitos antropólogos consideram que a colo-
nização explorou as rivalidades tribais quan-

Uma longa história  
de manipulação e  
de descredibilização

A história da África, e, logo, 
a história das suas tribos 
antes da colonização, foi 
pouco estudada durante a 
época colonial. A oralidade 
da maioria das culturas 
do sul do Sara é em 
grande parte responsável 
por isso. Mas houve uma 
verdadeira negação, que 
ocasionalmente transpôs a 
época colonial.

Mesquita de Djenné.  ©  Reporters/Photononstop
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Tribo; África; colonização; Gana; Império 
do Mali; Songhai; Hutu; Tutsi; Bárbaro; 
Laënneck Hurbon; Jean-Loup Amselle; 
John Lonsdale; Hegel Goutier.

do não “criou” tribos, como foi o caso, 
segundo Amselle, da etnia Bété na Costa do 
Marfim. A exacerbação das tensões entre os 
agricultores (Hutus) e os criadores de gado 
(Tutsis) no Ruanda e no Burundi, também 
teria sido forjada pela colonização****.
 
John Lonsdale*****, professor emérito 
de História Africana Moderna no Trinity 
College, na Universidade de Cambridge, 
afirma sobre o Quénia: “Ethnic economies 
indeed were as often complementary as com-
petitive, with differrent specialism. But such 
inter-ethnicity – which was not without its 
frictions – was facilitated by the absence of 
any central power that might arrange groups 
in hierarchical relations. Sustained tribal 
rivalry could not exist under such decen-
tralised, underpopulated conditions. It was 
European rivalry that imported that modern 
Leviathan, the state, in the late 19th century. 
It was, like all states, assembled by force and 
driven by self-interest [As economias étnicas 
eram frequentemente tão complementares 
quanto competitivas, com especializações 
diferentes. Mas tal interetnicidade, que não 
era isenta de fricções, era facilitada pela 
ausência de poder central que podia estru-
turar grupos em relações hierárquicas. A 
rivalidade tribal permanente não podia exis-
tir nessas condições de descentralização e de 
subpovoamento. Foi a rivalidade europeia 
que importou, no fim do século XIX, aquele 
moderno Leviatã, o Estado. Unia-se, como 
todos os Estados, pela força e guiava-se pelo 
próprio interesse].”
Posteriormente, os Ingleses fazem vir 
Indianos, sobretudo para os 20% de terras 
cultiváveis de boa qualidade na zona habita-
da principalmente pelos Kikuyu (então 20% 
da população total) nos arredores de Nairobi, 
a capital. É o começo de uma história a cuja 
continuação trágica se assistiu recentemente. 
Depois da independência, alguns políticos 
alimentaram-se ocasionalmente das tensões 

étnicas. Não se trata, porém, de um privilégio 
de África. O mesmo fenómeno ocorre alhu-
res, nomeadamente nas antigas Jugoslávia e 
União Soviética, fazendo dezenas de milha-
res de mortos, e até em democracias sólidas 
como na Córsega, na Irlanda, na Bélgica ou 
no País Basco espanhol. 

O problema do Quénia reside na fragilidade 
da estrutura parlamentar. No Gana ou no 
Benim, os partidos da oposição têm um lugar 
mais importante no Parlamento e a oposição 
pode fiscalizar o governo no Parlamento.

> Necessidade de representação 
institucional das minorias

À data da independência, na maioria dos 
países de África, a representação institucio-
nal das tribos (comunidades étnicas, cultu-
rais, religiosas ou outras) tinha desapareci-
do. A democracia europeia, ou à europeia, 
nas sociedades que herdaram a cultura do 
velho continente, como os Estados Unidos, 
o Canadá, a Austrália ou a Nova Zelândia, 
edificou instituições que garantem, para além 
da regra “um homem, um voto”, um espaço 
em que cada comunidade está igualmente ou 
equitativamente representada. É, em geral, o 
caso do Senado, como nos Estados Unidos. 
Em certos países, há uma sobreposição entre a 
geografia e a etnia, como acontece na Bélgica. 
No Senado, os Flamengos, que representam 
mais de 60% da população, têm o mesmo 
número de senadores que os Valões. Acresce 
que, no parlamento, uma lei considerada 
como “fundamental” não pode ser aprovada 
abaixo de uma certa percentagem de votos em 
cada comunidade. Importa referir também os 
exemplos dos cantões suíços ou dos estados 
federados alemães. O princípio desta câmara 
alta é dar uma garantia aos grupos (étnicos, 
religiosos, culturais ou outros), cujos mem-
bros têm um sentimento de pertença forte, 
paralelamente à sua cidadania.

A regra “um homem, um voto” sem qualquer 
compensação numa sociedade multicultural, 
multiétnica, multirreligiosa ou apenas mul-
tirregional pode gerar um efeito de exclusão 
democrática dos grupos minoritários para 
não falar no risco de má governação e de 
autoritarismo. O membro de uma comuni-
dade só votará em um candidato da outra, 
mesmo que o considere competente e hones-
to, se tiver a garantia de que a sua está insti-
tucionalmente protegida. 

Ultimamente, para além dos analistas aca-
démicos, várias eminentes individualidades 
políticas defendem a integração das tribos 
nas instituições democráticas africanas, entre 
as quais Boutros Boutros-Ghali e Barrack 
Obama. Países como a África do Sul e o 
Botsuana, onde esta prática vigora, colhem 
os seus frutos.

* “Les Kel Tamashek noirs, néologisme politique 
ou aberration sémantique ?”, em “Allaghen Ag Alla 
/ Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyen-
neté : cas de l’Association Timidria au Niger” de 
Mahamam Tidjani Alou, Journal des Africanistes 
70 (1-2), 2000.

** Laënneck Hurbon, “Le barbare imaginaire” (O 
bárbaro imaginário), Ed Payot, Paris, França

*** Ver igualmente Julie Hearn, “Kenia and the 
myth of ‘African barbarism’” (O Quénia e o mito 
do “barbarismo africano”) (www.spiked-online.
com) 

**** Au cœur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et 
État en Afrique (No centro da etnia: etnias, triba-
lismo e Estado em África), Editions La Découverte, 
Paris, 1985; reeditado em 1999

***** Co-autor de Unhappy Valley: conflict in 
Kenia and Africa (Vale desventurado: conflito 
no Quénia e em África, James Currey, 1992) e 
co-editor de Mau Mau and Nationhood (Os Mau-
Mau e a identidade nacional, James Currey, 2003), 
Open Democracy http://www.opendemocracy.net/
author/John_Lonsdale.jsp

Senado da Bélgica. ©  Reporters
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O
relatório frisa que a constituição 
do Botsuana é estável – muito 
pouco revista desde a sua promul-
gação em 1966 –, garante todas as 

liberdades fundamentais e proíbe qualquer 
discriminação em razão, designadamente, da 
raça. O Presidente é eleito pela Assembleia 
de entre os seus membros. Os mandatos pre-
sidenciais são limitados a dois. O Presidente 
pode dissolver a Assembleia Nacional mas 
esta pode aprovar uma moção de censura ao 
governo, tendo por consequência a sua demis-
são ou a dissolução da Assembleia. Todos os 
actos eleitorais decorreram sem incidentes de 
maior desde a independência, em 1965.

Se não houve alternância partidária no poder, 
tal deve-se não só à fragmentação da oposição 
e à tradição legitimista do país, mas também, 
e sobretudo, a uma real experiência de deli-
beração e procura de consenso. Muito antes 
do protectorado britânico, as assembleias 
tradicionais eram democráticas. “Os Chefes 
não tinham de respeitar o ponto de vista 
maioritário mas as suas decisões raramente 
se afastavam dele, tanto mais que os chefes 
despóticos podiam ser destituídos.” 

A Câmara dos Chefes. Entre os seus 15 mem-
bros figuram 8 líderes tradicionais das princi-
pais tribos. Quatro membros são eleitos por 
subchefes não pertencentes à etnia dominante 
e 3 membros pelos outros doze. O que perfaz 
um total de 7 eleitos. Os membros da Câmara 
dos Chefes não devem ter participado em 
qualquer actividade política nos cinco anos 

anteriores à eleição. Não podem estar filiados 
num partido político.
 
A Câmara dos Chefes é obrigatoriamen-
te consultada sobre qualquer revisão da 
Constituição e todos os textos que versem 
sobre direito da família ou direito da pessoa, 
propriedade fundiária e certos aspectos do 
direito civil. Esta câmara tem direito de ini-
ciativa em qualquer matéria que entenda per-
tinente. A legitimidade dos chefes é tanto mais 
forte quanto cada um deles consulta regular-
mente a sua tribo nas assembleias tradicionais. 
A divisa da Câmara dos Chefes inscrita no 
frontispício do hemiciclo é “Kgodi Ke Kgosi 
Ka Bathe” (O chefe é-o pelo povo).

Conclusão do relatório. A Câmara dos Chefes 
permite uma transição ordenada para a 
modernidade porque “preserva as solidarie-
dades e ligações tradicionais ao mesmo tempo 
que evita uma fragmentação tribal da Nação. 
Assegura o direito de expressão dos Chefes… 
numa autêntica democracia parlamentar. 
Favorece a consideração dos interesses dos 
pastores e dos agricultores, frequentemente 
lesados em proveito das classes urbanas em 
muitos países em desenvolvimento”. H.G.

* Relatório do Grupo Interparlamentar de 
Amizade do Senado Francês: “France – Afrique 
australe: Le Botswana, un modèle pour l’Afrique” 
(França – África Austral: o Botsuana, um modelo 
para a África), 1999.

Palavras-chave 
Botsuana; Tribo; Senado francês; Hegel 
Goutier.

O Botsuana é um modelo 
de democracia parlamentar, 
nomeadamente pelo lugar 
que as suas instituições 
reservam às tribos, é a 
conclusão de um relatório  
do Senado francês*. 

O

Botsuana, modelo de 
democracia caracterizado 
pela integração das tribos

Monumento dos Três Chefes, Gaborone (Botsuana).  
 ©  Reporters
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 E
depois, é impossível esquecê-la. Esta 
mulher tinha começado por adoptar 
crianças, quase todas arrancadas 
das mãos dos assassinos dos seus 

pais. Naquele dia 24 de Outubro de 1993, 
eram os Tutsis, como ela, que matavam 
os Hutus refugiados no paço episcopal de 
Ruyigi, cidade onde mora. Dois dias antes 

ocorrera o contrário noutros pontos do 
país e algumas das vítimas eram seus fami-
liares. Maggy oferecia o seu corpo como 
escudo pelas “suas crianças” de quem era 
professora. Ela, Maggy, batida, humilhada. 
Prenderam-na a uma cadeira, rasgaram-
lhe a roupa para matar na sua presença, 
atiraram-lhe para o colo a cabeça de um 

supliciado. Nesse dia, logo que se conseguiu 
libertar, “a louca de Ruyigi”, como lhe cha-
mavam os seus compatriotas tutsis fartos 
desta defensora de causas alheias, afrontou a 
morte incalculáveis vezes e conseguiu salvar 
perto de trinta crianças. Em provocação, 
adoptou-os todos. Ao sabor das explosões 
de ódio, independentemente do campo das 

Uma mulher fora do comum, 
Maggy “a louca de Ruyigi” 

Contra o ódio fratricida no Burundi

Marguerite Barankitse. Chamam-lhe Maggy ou mais ternamente Oma (do alemão, 
avó). Alguns dizem Irmã Maggy como se falassem de uma santa. Em guerra contra as 
rivalidades fratricidas, as suas primeiras armas são o seu heroísmo, a sua coragem, a 
sua inteligência, a sua tenacidade, a sua capacidade de organização. Mas se lhe dis-
serem isto, sacará da sua arma mais certeira, um riso cristalino único banhado por 
um olhar afectuoso e uma simpatia contagiante, por todos, porque cada um de nós 
representa aquilo que ela mais ama, o ser humano.

E
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vítimas, continua a interpor-se entre os 
assassinos e as crianças e acaba por adoptar 
centenas delas. 

E a montar um sistema de organização per-
feito para as educar e tratar e fazer com que 
prossigam estudos brilhantes. A educar cada 
uma na sua religião, protestante, muçulma-
na ou outra, ela que é católica fervente. E, 
sobretudo, a ensinar os “filhos” a se orga-
nizarem de tal forma que a enorme família 
seja autónoma. Depois, serão milhares de 
crianças recolhidas e a criação de uma espé-
cie de agência para encontrar os parentes 
das crianças. Seguidamente, lançou vastos 
projectos de desenvolvimento sustentável. 
Hoje em dia, aqueles que são conhecidos por 
“os filhos de Maggy” são 50.000. Maggy e 
os diferentes centros que criou no Burundi, 
o primeiro dos quais, a Casa Shalom (www.

m a i s o n s -
halom.net), 
r e c e b e r a m 
dezenas de 
d i s t i n ç õ e s 
entre as mais 
prestigiosas do 
mundo inteiro.

No nosso pri-
meiro encontro, 
no Burundi, 
quando lhe per-
guntámos se era 
verdade que as tri-
bos hutus e tutsis 
eram maquinações 
da colonização, res-
pondera com uma 
gargalhada: “Se as 
tribos não existis-
sem, como sabería-
mos quem matar?”

Agora, Maggy Barankitse está de passa-
gem em Bruxelas, por três dias, rumo a 
Estocolmo, por obra e graça da Presidência 
europeia, para aconselhar os actores polí-
ticos e as agências de desenvolvimento na 
Suécia. Ficou na casa de um casal amigo, 
criadores de uma fundação* que apoia os 
seus projectos.

A sua notoriedade e a homenagem que lhe é 
prestada com a alcunha de Irmã Maggy

“Sim, sinto-me irmã, ou mãe, de todas as 
pessoas que encontro e tenho hoje 53 anos. 
Apercebi-me que, num país assolado pelo 
ódio fratricida, é preciso um desafio, um 
espaço onde as pessoas possam sonhar. À 
miséria que vejo em cada dia, digo não, 
somos príncipes e princesas criados à ima-
gem de Deus. O meu sonho é considerar 
cada pessoa com que me encontro como o 
ser mais querido.”

As múltiplas adopções

“Não os adoptei todos. No princípio da 
minha história, sim. Era professora, tinha 
lançado o desafio, tinha adoptado real-
mente sete crianças, quatro hutus e três tut-
sis. Queria mostrar aos meus compatriotas 
burundianos que era possível conviver em 
harmonia. Infelizmente quando a guerra 
rebentou em Outubro de 1993, tive de recol-
her 25 crianças cujos pais foram assassina-
dos na minha presença. Foram massacradas 
72 pessoas à minha frente. E doze anos de 
guerra civil trouxeram-me ainda mais de 
dez mil crianças.

Ajudamos actualmente 50.000 crianças. 
Acabámos de construir um grande centro 
hospitalar com 120 camas. Tínhamos já 
um centro de saúde materno-infantil que 
acolhe as mães muito pobres ou doentes de 
Sida ou desnutridas. Como é imperativo dar 
às crianças uma educação de paz, criámos 
um centro cultural, com cinema, biblioteca, 
piscina e oficina mecânica para reintegrar os 
filhos dos antigos soldados.”

Sobre a necessidade de insistir ou não na origem 
étnica das crianças
 
“É estúpido responsabilizar o facto de per-
tencer a uma tribo por qualquer coisa. Os 
conflitos não derivam daí mas da utilização 
pelos políticos da relação étnica. É uma 
riqueza pertencer a uma tribo. Sou burun-
diana, tutsi, do clã de Banyarwanda** e 
natural de Nyamutobo. Renegar de onde 
se vem, é negar também a identidade do 
outro.”

Tensões entre Hutus e Tutsis antes da indepen-
dência

“Na aldeia, havia crianças que não sabiam 
de que tribo eram. A tensão surgiu por volta 
de 1972 quando os intelectuais hutus foram 
assassinados. O que é certo é que a etnia foi 
utilizada. Levantaram os Hutus contra os 
Tutsis. Aproveitaram-se da ignorância das 
pessoas. Mas hoje tal não se repetirá por-
que os camponeses começam a ver claro. A 
compreender que temos de trabalhar todos 
juntos nesta região dos Grandes Lagos que é 
realmente afortunada. Com todas as rique-
zas que encerra, costumo dizer que somos 
mendigos sentados sobre lingotes de ouro. 
Se acordássemos, se esta região acordasse, 
podíamos surpreender o mundo inteiro.” 
H.G.

* A “Fondation Jean-François Peterbroeck” 
(contacto: rue d’Angoussart 60, B-1301 Bierges 
– Bélgica) que financiou 50% da construção e do 
equipamento do hospital recentemente construído 
pela organização de Maggy.

** Os Hutus e os Tutsis consideram-se do mesmo 
clã, o dos Banyarwanda. Um clã tido como parte 
de uma tribo ou de uma etnia. Certos especialis-
tas consideram os Banyarwanda uma etnia. É por 
isso que os investigadores consideram que Hutus 
e Tutsis não são tribos.

* Será útil ler a obra bem documentada e redigida 
por Christel Martin La haine n’aura pas le der-
nier mot. Maggy, la femme aux 10 000 enfants 
(O ódio não terá a última palavra. Maggy, mãe 
de 10.000 filhos), Ed Albin Michel, 222 páginas, 
2005, Paris.

Palavras-chave 
Marguerite Barankitse; Burundi; Hutu; 
Tutsi; Twa; tribo; clã; Banyarwanda; con-
flito; Hegel Goutier.
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> Conflito fijiano
Nas Ilhas Fiji, o sistema tribal tradicional, 
sob a jurisdição do Grande Conselho dos 
Chefes (Bose Levu Vakaturaga em fijiano), 
tem sido sistematicamente desvirtuado e 
ignorado. O Conselho foi estabelecido em 
1876. Todos os chefes pertencem a uma de 
três confederações: Kubuna, Burebasaga e 
Tovata. Em termos gerais, os limites das 
confederações correspondem aos limites das 
províncias. Durante a era colonial, o Grande 
Conselho dos Chefes reunia todos os anos ou 
de dois em dois anos. Em 1963, esta função 
do Conselho foi abolida quando os fijianos 
nativos conquistaram o direito a eleger os 
seus representantes ao Parlamento.
Nas Fiji, há outra representação cultural de 
liderança, que é a Assembleia dos Chefes, 
um órgão de maiores dimensões que inclui 
todos os chefes hereditários. A primeira 
Constituição das Ilhas Fiji, adoptada depois 
da independência em 1970, reservou ao 
Conselho o direito de nomear oito dos vinte 
e dois senadores.
O Conselho foi suspenso em Abril de 2007 
pelo Comodoro Frank Bainimarama, insti-
gador do golpe militar de Dezembro de 2006. 
Em 5 de Agosto de 2008, foi anunciado que 
o Grande Conselho dos Chefes estava pronto 
a voltar a reunir.

> Revés das Ilhas Salomão
Segundo Michael Kwa’ioloa, de Kwara’ae 
nas Ilhas Salomão, o seu país não dispõe de 
divisões em castas ou classes. Na Melanésia 
(Salomão, Papuásia-Nova Guiné e Vanuatu)  

 
existe o que se designa por sistema de conse-
lheiros e, em certas zonas, de chefes locais. 
O país possui grupos tribais diferentes em 
cada ilha.
No entender de Michael Kwa’ioloa, os natu-
rais das Ilhas Salomão viviam antigamente 
sob um regime de igualdade de riqueza 
baseado na troca. “Além disso, as teo-
rias económicas ocidentais convenceram 
os naturais das Ilhas Salomão educados no 
estrangeiro a adoptar uma atitude passiva, 
refutando os valores tradicionais religiosos 
e culturais de cooperação mais talhados aos 
habitantes do país.”
Os grupos étnicos das Ilhas Salomão reflec-
tem a divisão insular. Foi só no fim do sécu-
lo XX que as relações étnicas se politizaram, 
resultando em violência.

> Consciência colectiva
Há uma consciência cultural colectiva no 
Pacífico que identifica cada ilha. Com o 
correr do tempo, o valor da cultura tribal e 
da hierarquia tradicional diluiu-se na aposta 
em tornarem-se estados democráticos bem 
governados, embora nem todos tenham tido 
êxito. O traço comum é que o estado de direi-
to concretiza-se na obediência à tradição.

* Jornalista samoana.

Palavras-chave 
Fiji; Samoa; Ilhas Salomão;  
Dr. Graham Hassall.

Em todo o Pacífico, mantêm-
se a estrutura e a hierarquia 
tradicional. Nas culturas 
primitivas da região do 
Pacífico, já existiam sistemas 
vocacionados para assegurar 
paz, justiça e estabilidade na 
governação de uma tribo, 
grupo ou comunidade.

Da cultura tribal  
à democrática

> Integração samoana 
A Samoa é de há longa data um intrigante 
caso de democracia digno de estudo devido 
ao êxito da integração da democracia cultural 
e do modelo de democracia imposto.
Segundo o Dr. Graham Hassall, Professor e 
Director de Governação da Universidade do 
Pacífico Sul, o sistema samoano, tal como 
outros na região do Pacífico, tem sido coroado 
de êxito porque legitimado pela voz do povo.
Crê que há uma forte relação lógica entre a 
vontade das pessoas seguirem certos líderes 
e o facto de o líder servir a comunidade, 
protegendo, atribuindo recursos, resolven-
do litígios, etc.

Lagipoiva Cherelle Jackson*

Cerimónia tribal na Papua-Nova Guiné.  
 ©  Reporters/Eureka Slide

Papua-Nova Guiné. Uma tribo reúne-se para discutir a 
morte da sua ave sagrada, a Ave-do-Paraíso azul (cerca 
de 1930). ©  Reporters/Mary Evans Pictures
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A
vultam os efeitos da crise económi-
ca mundial nos países em desen-
volvimento. Assim, na comunica-
ção “Ajudar os países em desenvol-

vimento a enfrentar a crise”, publicada em 
Abril transacto e avalizada pelo Conselho de 
Ministros da UE e pelo Conselho Conjunto 
UE-ACP em Maio, a Comissão Europeia 
considera que os investimentos estrangeiros 
poderiam cair 80% e as remessas dos emi-
grantes 40%. O comércio mundial contrai-
se e o crescimento económico destes países 
corre o risco de baixar 5% ou mais. Esta 
situação, prossegue a comunicação, poderá 
precipitar até 100 milhões de pessoas na 
pobreza em 2009, juntando-se às já atin-
gidas pelo forte aumento dos preços dos 
produtos alimentares e dos combustíveis. 
Tal como no caso das alterações climáti-
cas, recorda, os países em desenvolvimento 
estarão entre os mais severamente afectados 
pela recessão mundial, embora sejam os 
últimos responsáveis. Assim, em África, o 
crescimento poderá atingir 3,4% em 2009, 
contra 5,2% em 2008, ou seja uma perda 
que representa cerca do dobro da ajuda 
pública ao desenvolvimento (APD) consa-
grada a este continente.

> Acelerar e alargar os fluxos  
de ajuda

“É preciso passar à acção de imediato. A 
ajuda deve ter um efeito contracíclico direc-
to”, frisa a Comissão. Como? Mormente, 
acelerando os desembolsos das ajudas, 
inclusive agrupando-as, e reequacionando 
as prioridades. A Comissão entende, assim, 
redefinir eventualmente os programas de 
ajuda a fim de reflectir as novas necessi-
dades e prioridades. O Banco Europeu de 
Investimento deveria, pela sua parte, cen-
trar a sua acção em iniciativas contracíclicas 
em domínios prioritários como as infra-
estruturas, a energia, o clima e o sector 
financeiro. A revitalização da agricultura 
nos países em desenvolvimento, sobretudo 

nos países ACP, conta-se igualmente entre 
as prioridades da Comissão, que recorda a 
criação da “facilidade alimentar” dotada de 
mil milhões de euros, dos quais 314 milhões 
de euros foram já desembolsados em favor 
de 23 países considerados em maior situa-
ção de risco. Fixou-se igualmente um novo 
objectivo: investir nos “corredores agríco-
las”, no sentido de coordenar a ligação entre 
as zonas de produção e os mercados. No 
plano climático, propõe, nomeadamente, 
um novo financiamento para apoiar a reflo-
restação e a transferência de tecnologias 
para os países em desenvolvimento, cujos 
fundos utilizariam uma parte das receitas da 

venda em leilão das licenças de emissão dos 
países da UE.

No plano comercial, a Comissão propõe-se 
reforçar os créditos à exportação, as linhas 
de crédito e as garantias, “determinantes 
para impulsionar as trocas comerciais”.
 M.M.B.

Palavras-chave  
Crise financeira; países em desenvolvi-
mento; Comissão Europeia; “Flex- vulner-
abilidade”; Marie-Martine Buckens.

A crise económica nas JED
O impacto da crise económica nos países ACP ocupa o centro da quarta edição das 
Jornadas Europeias do Desenvolvimento (JED), que tem início em Estocolmo (Suécia), 
em 22 de Outubro de 2009, para terminar três dias depois.

 A
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UM MECANISMO PARA FINANCIAR OS SERvIçOS SOCIAIS 
A crise actual poderá este ano precipitar na pobreza mais 100 milhões de pessoas dos 

países em desenvolvimento, sublinha a Comissão. As mulheres, as crianças, os idosos 

e os deficientes são os mais afectados. A fim de assegurar a protecção das pessoas 

mais vulneráveis, é essencial, frisa, continuar a apoiar os sectores da saúde, do trabalho 

digno e da educação. Mas esta crise social, sublinha a CE, terá igualmente um custo 

económico, que afectará o financiamento público dos serviços sociais. Por isso, propôs-

se criar mecanismos de salvaguarda das despesas sociais e consagrar 500 milhões de 

euros do 10.º FED (Fundo Europeu de Desenvolvimento) para apoiar os países ACP mais 

atingidos pela crise. Este financiamento será disponibilizado através do actual sistema 

FLEX (fórmula de “desembolso rápido” para ajudar os países ACP a prevenir-se contra as 

flutuações das receitas de exportação) baseado nas perdas de exportação precedentes, 

e de um novo sistema FLEX ad hoc – que deverá ser formalmente proposto – fundado 

na vulnerabilidade. O “Flex-vulnerabilidade” estriba-se em parâmetros como as previsões 

das perdas de exportação, a diminuição das remessas dos emigrantes e os fluxos finan-

ceiros.

Sobre este último ponto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, reunidos em 

18 de Maio transacto em Bruxelas, manifestaram a sua preocupação perante o impacto 

negativo da crise sobre os fluxos de remessas dos emigrantes. Recorde-se que estes 

fundos, segundo algumas estimativas, ultrapassariam de longe a ajuda pública dos pa-

íses industrializados. Por isso, o Conselho “saúda o trabalho em curso nas instâncias 

internacionais (…) e o trabalho no sentido de criar um Instituto Africano das Remessas”.

Relatório da UE sobre Desenvolvimento  
para combater a fragmentação de esforços  
e a falta de recursos   

O
estágio actual da ajuda ao desen-
volvimento é pouco conheci-
do devido à fragmentação de 
esforços e à falta de recursos, 

de acordo com um relatório da Comissão 
Europeia a ser publicado em breve. Para 
a elaboração desse relatório, a Comissão 
Europeia reuniu um grupo de investigado-
res na área. O Relatório Europeu sobre o 
Desenvolvimento (ERD) a ser publicado em 
breve reunirá as conclusões desse grupo. São 
particularmente visados os chamados países 
“frágeis” que sofrem de uma falta de dados. 
Um melhor conhecimento da situação destes 
países pode ser útil na criação de uma política 
de desenvolvimento melhor e na resolução de 
conflitos, ameaças de segurança, má gover-
nação ou exploração insustentável dos recur-
sos humanos, afirmam agentes da Comissão 
Europeia.  
Um conjunto comum de critérios para ana-

lisar a situação de vários Estados-Membros 
da UE é um dos objectivos principais da 
investigação conduzida. O Relatório Europeu 
sobre o Desenvolvimento foi preparado em 
colaboração estreita com outros doadores 
e países em desenvolvimento. O Instituto 
Universitário Europeu (IUE) coordenou o 
trabalho. 

Especial ênfase é colocada na resposta da 
UE a situações frágeis com especial enfoque 
na definição, razões e determinantes das 
fragilidades específicas de um país, o papel 
desempenhado pelo sector agrícola e as res-
postas gerais da comunidade internacional 
em tais situações e em particular, as várias 
abordagens adoptadas pela UE.  

O Correio aprofundará as conclusões do rela-
tório após a sua publicação. H.G.

EFICÁCIA E PREvISIBI-
LIDADE DA AJUDA  

A Zâmbia implementou um programa im-

portante para melhorar a eficácia das suas 

iniciativas focadas na pobreza e para al-

cançar os Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio (ODM). A Comissão Europeia 

prometeu recentemente 225 milhões de 

euros à Zâmbia ao abrigo da assinatura 

de um contrato denominado “Objectivo de 

Desenvolvimento do Milénio” celebrado 

entre o Governo da Zâmbia e a Comissão 

Europeia.

Os recursos serão utilizados para melhorar 

a oferta de serviços nos sectores sociais, 

em reformas estruturais destinadas à cria-

ção e aumento de emprego para ajudar os 

mais pobres na sociedade e na gestão das 

finanças públicas.

A Zâmbia é o primeiro país beneficiário 

dos contratos ODM a serem assinados 

também com outros seis países africanos 

– Mali, Moçambique, Uganda, Burquina 

Faso, Gana e Ruanda.

Investigação sobre desenvolvimento

 O

©  Marie-Martine Buckens

APOIAR A ZâMBIA NA LUTA CONTRA A POBREZA



Conversações 
intercalares        
intensificam-se 

 O
s meses de Outono em Bruxelas 
assistirão à intensificação de 
conversações entre os ACP e a 
UE para prepararem o cami-

nho para a segunda revisão quinquenal do 
Acordo de Cotonu (2000-2020). Segundo 
Joseph Ma’ahanua, Embaixador das Ilhas 
Salomão para a UE e anterior presidente 
do Comité de Embaixadores ACP, para as 
Nações do Grupo ACP era importante intro-
duzir a questão das alterações climáticas na 
Convenção. “Ao longo dos tempos procu-
ramos lidar com as questão das alterações 
climáticas, mas isso foi sempre visto como 
uma parte do comércio e desenvolvimento. 
Aquilo que é preciso fazer é procurar olhar 
para isso como uma questão ambiental por 
si só”, disse o Embaixador durante uma 
entrevista.  

Igualmente importante, afirmou o embai-
xador, é “conseguir introduzir algumas alte-
rações nos Acordos de Parceria Económica 
(APE)” actualmente em negociações entre 
a UE e alguns Estados ACP. Nas palavras 
do Secretário-Geral do Grupo ACP, Sir 

John Kaputin, enquanto falava para uma 
audiência na Universidade de Wollongong, 
Austrália, durante o mês de Julho, “o apoio 
ao desenvolvimento providenciado pela 
Comunidade Europeia através de APE deve 
atender aos custos em que incorrerão os 
Estados ACP para ajustar a implementação 
dos APE e outros custos relacionados”. Mas 
para a Comunidade Europeia, o pacote 
financeiro actual de 22.682 mil milhões de 
euros (2008-2013) não é passível de revisão 
antes do seu termo em 2013. 

Num documento de política recente a 
CONCORD, Confederação Europeia das 

ONG de Ajuda e Desenvolvimento, diz que 
a revisão do Acordo de Cotonu é uma opor-
tunidade excelente para “testar algumas das 
sugestões feitas no sentido de envolver os 
actores não estatais no processo de consulta 
tanto na tomada de decisões como na imple-
mentação do acordo de cooperação” consa-
grado no Acordo de Cotonu. D.P.

Palavras-chave  
Revisão intercalar; acordo de Cotonu 
(2000-2020); Joseph Ma’ahanua; Acordos 
de Parceria Económica (APE); Sir John 
Kaputin; CONCORD; Debra Percival. 

Terra seca perto de Manatuto, Timor-Leste. © Fotografia NU/Martine Perret
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U
empresa argelina Sontrach e a 
Nigeria National Petroleum 
Corporation (NNPC) já tinham 
apresentado em Bruxelas há dois 

anos os estudos de viabilidade do projecto. 
No último dia 3 de Julho o projecto foi ofi-
cializado pela assinatura em Abuja (capital 
da Nigéria) de um acordo intergoverna-
mental entre a Nigéria, o Níger e a Argélia 
relativo à construção do “Trans-Sahara Gas 
Pipeline” (TSGP) (gasoduto transaariano). 
Este gasoduto, com uma extensão de 4218 
km, deverá transportar o gás produzido 
no Delta do Níger, zona de produção de 
hidrocarbonetos no sul da Nigéria afectada 

regularmente por actos de violência signi-
ficativa, para a Europa do Sul através do 
Níger e da Argélia. As primeiras entregas 
deverão ocorrer em 2015 a um ritmo de 30 
mil milhões de m³ por ano. Os concursos 
para este projecto, de um valor antecipado 
de 10 mil milhões de dólares, deverão ser 
lançados antes do final do ano. 

Vários grupos petrolíferos, o francês Total, o 
anglo-holandês Royal Dutch Shell, o italiano 
Eni e o russo Gazprom já manifestaram o 
seu interesse. A Gazprom e a NNPC já acor-
daram investir no mínimo 2,5 mil milhões 
de dólares na exploração e desenvolvimento 

do petróleo e do gás nigerianos e na constru-
ção do primeiro segmento do gasoduto.  
A presença do grupo Gazprom em África 
não é insignificante. De momento, um terço 
das importações de gás da UE provêm da 
Rússia, ou seja cerca de 150 mil milhões de 
m³ por ano. Bruxelas decidiu diversificar os 
seus fornecedores de gás, um combustível 
chamado a desempenhar um papel cres-
cente no consumo energético da Europa. 
M.M.B.

Gás africano 
para a Europa

Palavras-chave 
Gasoduto transaariano; TSGP; Nigéria; 
Argélia; Níger; Gazprom; Total; Eni; Shell; 
UE; Marie-Martine Buckens.

África poderá vir a tornar-se até 2015 o fornecedor privilegiado da União Europeia de gás. É, 
de facto, nessa data que o projecto de gasoduto transaariano Nigéria-Níger-Argélia deverá 
estar operacional. Alimentado por gás nigeriano, confirmará também o papel da Argélia 
como plataforma central de gás para a Europa.

U
segunda Cimeira África do Sul 
– União Europeia que decorreu 
em Kleinmond, África do Sul, em 
11 de Setembro debruçou-se sobre 

questões globais como as alterações climáti-
cas e a crise financeira. Abordou também a 
situação interna de vários países do continente 
– Zimbabué, Madagáscar, Sudão e Somália. A 
cimeira foi presidida, do lado da África do Sul, 
por Jacob Zuma, presidente da África do Sul 
e do lado da União Europeia pelo Comissário 
Europeu do Desenvolvimento, Karel De 
Gucht. O estado das relações comerciais e de 

ajuda entre a União Europeia e a África do Sul 
foi também analisado. Foi criado um Fundo 
para a Criação de Emprego financiado pela 
UE em 100 milhões de euros para aumentar 
as oportunidades de emprego e desenvolver 
competências na economia sul-africana. 

O total do pacote de ajuda bilateral da UE 
para a África do Sul é de 980 milhões de euros 
cobrindo o período de 2007 a 2013. Para o 
presente ano (2009-2010), inclui um programa 
de apoio orçamental importante para a educa-
ção primária (mais de 122 milhões de euros) 

assim como uma janela financeira que permi-
ta aos estudantes e académicos sul-africanos 
frequentar universidades europeias no âmbito 
do programa Erasmus Mundus (5 milhões de 
euros), e um programa de Fortalecimento da 
Juventude através da Cultura e do Desporto 
(10 milhões de euros). Um relatório completo 
sobre a cimeira aparecerá na edição n.º 14 de 
O Correio. D.P.

Palavras-chave  
África do Sul; União Europeia; Kleinmond; 
Jacob Zuma; Karel De Gucht; Fundo para 
Criação de Emprego; Debra Percival.

A segunda Cimeira África do Sul – União Europeia

A

Oleadutos em Obrikom, Nigéria, 2006. ©  Reporters/AP
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> A contínua ascensão das TIC  
> em África
Virto explica que o sucesso deste sector pode 
ser atribuído aos salários e custos operacion-
ais significativamente baixos encontrados 
normalmente no continente e a maiores 
ganhos com a implementação da rede. Um 
testemunho deste sucesso é a taxa de cresci-
mento de 48 por cento em África obtida pela 
companhia de telecomunicações francesa 
Orange, comparada com os 28 por cento 
noutros lados. As taxas de crescimento são 
mais elevadas em África, “porque existe aí 
um enorme mercado potencial e África per-
manece uma dessas áreas do mundo onde 
existe um grande grupo populacional sem 
ligação ainda à Internet”, diz Virto.

Acrescenta que em grande parte devido a 
mercados domésticos saturados, o cresci-
mento de várias empresas de telecomu-
nicações europeias desloca-se agora para 
o continente africano. Além disso, em 
contraste com empresas mais pequenas e 
sectores com menos recursos, as grandes 
empresas como a gigante africana MTN, 
têm grandes fluxos de caixa o que lhes per-
mite reagir e sobreviver à crise e consolidar 
e encontrar novos mercados.  

Explorando este potencial, os governos afri-
canos em países como o Gana, Botsuana e 

Ruanda começam a envolver cada vez mais 
o sector das TIC e os investidores privados, 
criando por exemplo “parques tecnológicos” 
orientados para integrar novas tecnologias 
em actividades comerciais. 

Superando os telemóveis, Virto observa 
que os cabos submarinos de fibra ópti-
ca incluindo SEACOM e ACE (Costa de 
África para a Europa) recebem actualmente 
o maior investimento em TIC em África. 
Implementados ao longo das costas de leste 
e oeste, pretendem criar ligações de Internet 
significativamente rápidas entre as regiões e 
o resto do mundo.  

“A grande questão aqui reside em saber 
como passar das chamadas de voz para a 
Internet, e esta é a segunda revolução que 
África enfrenta actualmente”, refere Virto.

> Mobilizar a cooperação  
> internacional
A UE continua a ser um parceiro activo no 
desenvolvimento do sector das TIC para 
África através do projecto Euro-África TIC 
e série de conferências assim como a Parceria 
UE-África para as Infra-estruturas, geri-
da pelo Banco de Investimento Europeu. 
Os projectos para infra-estruturas incluem 
o Sistema de Cabo Submarino da África 

Oriental (EASSy), no valor de 173 mil mil-
hões de euros a ser concluído em 2010 e 
ligando   regional e mundialmente 22 países 
africanos das zonas costeira e litoral, através 
de redes de telecomunicações avançadas. 

À medida que as TIC contornam estrangu-
lamentos do mercado e “transbordam” para 
sectores como a agricultura, em que os agri-
cultores africanos podem agora consultar os 
preços de mercado através do telemóvel, Virto 
insiste que os Documentos de Estratégia para 
a Redução da Pobreza (DERP/PRSP) e 
outras estratégias de cooperação precisam 
de envolver de forma mais explícita o papel 
importante das TIC.

“O facto das TIC estarem a crescer tanto 
não se deve tanto às TIC em si mesmas mas 
ao impacto que estas têm noutros sectores e 
os consumidores têm essa percepção”, refere 
Virto. O.R.U.

Palavras-chave  
TIC para África; crise económica; 
SEACOM; ACE; EASSy; PRSP; 
Okechukwu Romano Umelo. 

À medida que a crise económica 
mundial continua a desestabilizar 
as economias regionais, o continente 
africano foi o mais poupado em ter-
mos de investimentos no sector das 
tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC), afirma Laura Recuero 
Virto, economista para o Gabinete 
do Médio Oriente e África no Centro 
de Desenvolvimento da Organização 
para a Cooperação Económica e 
Desenvolvimento (OCDE). A neces-
sidade de implementar e explorar o 
potencial das TIC em África nunca 
foi tão urgente.

Mapa dos cabos ópticos de fibra, actuais e futuros, subaquáticos em África. © Steven Song, www.manypossibilities.net.

As taxas de 
crescimento são mais 
elevadas em África,  

Sector das TIC 
em África: mais 
dinâmico do que 
nunca  

Oleadutos em Obrikom, Nigéria, 2006. ©  Reporters/AP
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para o exército (serviço nacional) são severamen-
te punidos; os migrantes eritreus ilegais enviados 
de volta do Egipto são por vezes presos; o governo 
interfere nos assuntos religiosos. Dão-nos como 
exemplos o afastamento do Patriarca Antonios 
e a situação do grupo semelhante Pentecostal do 
Mulu-Wengel.  

São três perguntas muito boas. Há distorções 
aqui. Primeiro em termos de serviço nacional 
copiamos o modelo dos suíços, belgas, israe-
litas e de outros países. Como nação pequena 
que somos conscientemente decidimos que 
não precisávamos de um exército profissional 
que é muito dispendioso. Além disso, o ser-
viço nacional aumenta a oportunidade de se 
conseguir uma melhor coesão entre os dife-
rentes grupos étnicos. Feliz ou infelizmente, 
uma Guerra rebentou. A Etiópia tentou inva-
dir a Eritreia. A juventude foi mobilizada. A 
Etiópia tem uma população de 80 milhões de 
pessoas, nós somos apenas 4 milhões. É um 
processo de construção de uma nação para 
proteger o seu próprio país. Veja o caso dos 
americanos que invadiram o Afeganistão e 
o Iraque. Disseram que a guerra prendia-se 
com razões de segurança nacional. O serviço 

 N
um ambiente de críticas contra 
a Eritreia difundidas em vários 
meios de comunicação social em 
toda a Europa nos últimos meses, 

o Correio dá a palavra a Girma Asmeron, 
o embaixador do país na União Europeia, 
Bélgica e Luxemburgo. Queremos saber qual 
a sua resposta mas também saber mais sobre 
a situação geral do seu país. Começamos com 
uma pergunta sobre a “falta de imagem” de 
que sofre a Eritreia. 

Embaixador: Sofrimento é uma palavra 
muito elástica, mas há aqui uma distorção 
deliberada de diferentes círculos, por qual-
quer motivo, contra a Eritreia. Mas a reali-
dade que se vive na Eritreia é extremamente 
diferente daquela que tem sido difundida e 
retratada em alguns quadrantes. 

Antes de discutirmos algumas dessas alegações 
poderia falar-nos sobre a situação geral do 
país, sobretudo nestes tempos de crise económica 
global? 

A Eritreia é abençoada por ter chegado tarde 
a este mundo – só temos 18 anos de idade. 
Procurámos evitar todo e qualquer pequeno 
erro cometido por países em desenvolvi-
mento, nomeadamente os países africanos. 
A Eritreia sabe muito bem onde quer chegar. 
Em primeiro lugar, e acima de tudo, a sín-

drome da dependência da ajuda estrangeira 
tem que desaparecer. Isso não significa que 
não queremos a ajuda estrangeira, mas a pro-
priedade deve ser nossa. Os nossos recursos 
naturais também deverão beneficiar o país 
– deverá ser uma situação de ganho-ganho 
para os investidores e para nós. 

A outra dimensão que pretendemos para a 
Eritreia é em termos de reforço de capacida-
des. A Eritreia é extremamente rica. Temos 
ouro; temos 1200 quilómetros de costa com 
uma capacidade de pesca sustentável de 
80.000 toneladas por ano, das quais apenas 
10.000 toneladas são actualmente captura-
das. Temos mármore e granito. Somos ape-
nas quatro milhões de habitantes, e a repar-
tição equitativa da riqueza encontra-se bem 
gerida. Mas não importa quanto ouro ten-
hamos, o investidor não virá se não tivermos 
estradas. Estamos a expandir os outros por-
tos. Tínhamos dois aeroportos, actualmente 
já temos quatro. Temos dois portos principais 
e estamos a ligá-los através de infra-estrutu-
ras. Em vez de três dias, agora só são precisas 
sete horas para ligá-los. Por isso estamos a 
criar infra-estruturas antes de convidarmos 
os investidores a virem para aqui. 

Como responde às críticas apontadas por algu-
mas associações internacionais que fazem as 
seguintes afirmações: os jovens que não querem ir 

Compreender
Eritreia 
Entrevista com o Embaixador da Eritreia na Bélgica, 
Sr. Girma Asmerom
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militar obrigatório na Eritreia é de um ano e 
seis meses. Na estrutura militar, existem pro-
cessos disciplinares militares. Mas as penas 
não ultrapassam os limites da normalidade. 

Relativamente ao segundo ponto que levan-
tou sobre o êxodo dos jovens eritreus, tra-
ta-se novamente de uma distorção. Existe 
actualmente um grande negócio – o tráfico 
humano. Mas os filhos e filhas de cada eri-
treu que deixaram o país e foram deportados 
vivem em liberdade como qualquer eritreu. 
Porque haveríamos de os colocar numa cela? 
As ONGs são as que fazem declarações 
afirmando que há violações dos direitos 
humanos, e por isso deve ser dado o estatuto 
de refugiado a um indivíduo em particular. 
Este é um exercício de criação de emprego 
para eles.
 
Sobre os grupos religiosos, a Eritreia é 50% 
cristã e 50% muçulmana. Vivem em harmo-
nia há séculos. Dada esta coesão e unidade, 
declaramos tolerância zero ao extremismo. O 
extremismo não vem apenas dos fundamen-
talistas do Islão, vem também dos cristãos. 
Não existe apenas uma al-Qaeda. Tenho o 

direito de proteger a minha coesão, a minha 
harmonia. Limitamos o número de Madrasas 
(escolas islâmicas) abertas na Eritreia; temos 
também de  restringir a abertura de organi-
zações de fundamentalistas cristãos.  

Em relação ao Patriarca Antonios, a Igreja 
Ortodoxa da Eritreia tem um Sínodo que é 
a instituição mais democrática. Substituiu 
o seu próprio Patriarca por outro Patriarca. 
Nunca foi detido; nunca poderá ser detido. 
Nenhum dos Patriarcas foi expulso como 
consequência de uma intervenção governa-
mental. 

Pode resumir a geopolítica da Eritreia? 

A Eritreia é o país mais estável em toda a 
África. Veja o caso da Etiópia onde a limpeza 
religiosa e étnica é uma realidade diária. O 
regime no poder na Etiópia é de um grupo 
étnico específico que representa apenas cinco 
por cento da população. Por isso toda a lide-
rança é volátil. Na Djibouti há tensão entre 
os Afars e os Issas. Sabemos sobre o Quénia, 
o que transpareceu nas eleições. Era uma 
situação volátil que incluía limpeza étnica. 

Quase 600.000 pessoas foram deslocadas. 
Quase 1500 pessoas foram assassinadas. No 
Sudão existe a questão  entre Sul e Norte e 
Darfur. A Eritreia defende a paz e estabi-
lidade na região. A Eritreia acredita numa 
região forte. É um bloco comercial. A não ser 
que haja paz e estabilidade, o bloco comercial 
não poderá funcionar.                                    

A geopolítica internacional é esta – é diplo-
macia 101 (um princípio básico de diplo-
macia): não há amigos permanentes mas 
interesses permanentes. Esta é a teoria básica 
de cada nação. Seja grande ou pequena, tem 
um papel a desempenhar em termos de paz e 
estabilidade nesta aldeia global. Sentimos que 
podemos desempenhar um papel construtivo 
e temos desempenhado um papel construtivo 
e este é o caminho a seguir. H.G.

Palavras-Chave  
Girma Asmerom; Eritreia; Etiópia; 
Somália; Quénia; Patriarca Antonios; 
Mulu-Wengel; al-Qaeda; fundamentalismo 
cristão; fundamentalismo muçulmano; 
Hegel Goutier.

Embaixador da Eritreia, Sua Excelência Sr. Girma Asmeron, apresenta credenciais a José Manuel Durão Barroso, 
Presidente da Comissão Europeia, 2007. © CE

Bomba etíope ao lado da estrada perto de Barentu, 162 km a 
oeste de Asmara, capital da Eritreia, 2000. © Reporters/AP



 “E
is onde nos encontramos: ses-
senta anos, mais de um trilião 
de dólares de ajuda a África, 
e nada de bom para mostrar. 

Se a ajuda fosse inofensiva – contentando-
se em não fazer o que pretende fazer – este 
livro jamais teria sido escrito. O problema é 
que a ajuda não é salutar, ela faz mal. Não 
faz mais parte da solução potencial, ela faz 
parte do problema – na realidade a ajuda é 
o problema.”

O mote está dado. Dambisa Moyo decidiu 
entrar em guerra contra a política actual 
largamente praticada, e louvada, que coloca 
a ajuda como fundamento prévio a qualquer 
política de desenvolvimento. Contra também 
o seu antigo professor, o economista ameri-
cano Jeffrey Sachs, o “pai” dos Objectivos 
do Milénio que acredita que, com a ajuda de 
milhares de dólares, o continente africano 
pode sair da situação de pobreza, insalubri-
dade e analfabetismo. 

A ajuda, argumenta Dambisa Moyo, não 
erradica alguns dos flagelos de África, à 
frente dos quais estão as guerras civis e a 
corrupção. Pelo contrário: a ajuda ao desen-
volvimento encoraja a corrupção e permite 
aos regimes manterem-se artificialmente. 

Em razão das quantias significativas que 
envolve, atiça a cobiça e pode avivar ten-
sões étnicas, podendo por vezes conduzir à 
guerra civil. 

> Lógica circular
Melhor, ela está intrinsecamente associada 
à manutenção de todo o corpus respon-
sável pela cooperação: Banco mundial 
(10.000 assalariados), Fundo Monetário 
Internacional (2.500), aos quais convém jun-
tar, segundo Dambisa Moyo, 5.000 pessoas 
de outras agências das Nações Unidas, pelos 
menos 25.000 ligadas às ONGs, organismos 
de caridade e todos os peritos das agências 
governamentais de ajuda. “No total”, diz 
ela, “cerca de 500.000 pessoas, a população 
da Suazilândia”. E prossegue: “O seu ganha-
pão depende desta ajuda, tal como os oficiais 
que a recebem.” A economista vai mais longe 
e fustiga, nomeadamente, esta lógica de 
medo que anima os dadores que temem que 
se não puderem financiar os seus programas, 
os países pobres não poderão por sua vez 
pagar as suas dívidas aos países doadores: 
“Esta lógica circular permite precisamente à 
ajuda perpetuar a sua atracção.”
Não é, por isso, por acaso, prossegue a auto-
ra, que, entre 1970 e 1998, período em que 

a ajuda ao desenvolvimento se encontrava 
no seu auge, a pobreza aumentou de 11% 
para 66%. A ajuda sofreria de um defeito 
essencial: destrói os incentivos para evoluir, 
reformar-se e desenvolver-se. As soluções 
propostas por Dambisa Moyo baseiam-se 
essencialmente na “capacidade dos países 
criarem riquezas”, como é o caso dos países 
asiáticos. Com uma prioridade, o respeito 
pelos direitos de prioridade, citando o caso 
exemplar do Botsuana que conheceu entre 
1968 e 2001 um crescimento médio de 
6,8% em razão de políticas que favorecem 
a liberdade económica como as de abertura 
dos mercados à concorrência internacional, 
política monetária não inflacionista, pressão 
fiscal moderada.  
A economista sugere além disso fazer pressão 
para suprimir as subvenções maciças que os 
governos americanos e europeus atribuem 
aos seus agricultores. Os camponeses afri-
canos poderiam assim aceder aos mercados 
mundiais e viver da sua produção o que seria 
bastante mais eficaz do que conceder-lhes 
ajudas ao desenvolvimento. M.M.B.

Acabar com o 
mito da ajuda. 
Os remédios de 
Dambisa Moyo

Palavras-Chave
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Martine Buckens.
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A melhor forma para África sair do seu subdesenvolvi-
mento é beneficiar dos fluxos internacionais de inves-
timento e não dos programas de ajuda. Sobretudo 
nada de ajuda, considera Dambisa Moyo, economista 
zambiana cujo livro Dead Aid (Morte da dívida, tra-
dução em português) figura na lista dos dez livros 
mais vendidos nos Estados Unidos. Livro sujeito a 
controvérsia. A debate em qualquer dos casos. O 
Correio convida os seus leitores a contribuírem para 
um debate iniciado há meses no seio das instituições 
internacionais, em particular da Comissão Europeia.
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Atravessando 
Fronteiras

A paisagem da cooperação para o desenvolvimento internacional é colorida por muitos actores e organi-
zações. Entre esses encontram-se médicos, engenheiros, arquitectos, advogados, economistas, sociólogos e 
jornalistas atravessando fronteiras em todo o mundo. Fundaram organizações não governamentais interna-
cionais com base nas suas profissões para trabalharem em países que se encontram em situações de guerra 
ou de conflitos. O trabalho que desenvolvem acarreta riscos e perigos e apesar de caracterizado pelos prin-
cípios da imparcialidade, neutralidade e independência, é por vezes controverso e criticado como parcial e 
interferindo nos assuntos do Estado. Uma das razões para esse facto pode resultar da falta de informação e 
compreensão sobre os seus objectivos e o seu método de trabalho assim como da cooperação e comunicação 
com os governos nacionais e peritos locais.

 Bem conhecidos são os Médicos 
Sem Fronteiras (Médecins Sans 
Frontières-MSF), uma organiza-
ção médico-humanitária internacio-

nal fundada em 1971, em França, por um 
grupo de médicos e jornalistas. Os MSF 
prestam assistência e cuidados médicos, em 
aproximadamente 60 países, a pessoas em 
situação de crise sem distinção da raça, 
religião ou filiação politica, com base na 
necessidade e acesso independente a vítimas 
de conflito conforme o exigido pelo Direito 
Humanitário Internacional. Equipas médi-
cas efectuam avaliações no terreno para 
determinar as necessidades e cuidados médi-

cos a prestar a pessoas vítimas de violência, 
negligência ou catástrofes devido a conflitos 
armados, epidemias, subnutrição, exclusão 
dos cuidados de saúde ou desastres naturais. 
Os MSF dizem que a chave para agirem 
de forma independente em resposta a uma 
crise reside no financiamento independente. 
Oitenta e nove por cento do financiamento 
global dos MSF provém de agentes privados, 
não governamentais. Website: www.msf.org

Os Engenheiros Sem Fronteiras (ESF/
Engineers Without Borders-EWB) são 
formados por várias organizações não gover-
namentais em vários países, cujo objectivo 

consiste em aplicar os seus conhecimentos 
de engenharia e construção em programas 
de desenvolvimento internacional com uma 
forte ligação às universidades e estudantes. 
A organização Engenheiros Sem Fronteiras 
(Ingénieurs Sans Frontières, ISF-França) foi 
fundada em 1980, seguida pela ISF-Espanha 
e ISF-Itália em 1990 e a EWB-Canadá, uma 
das maiores organizações de Engenheiros 
Sem Fronteiras, em finais dos anos 90 e mui-
tos outros grupos ESF/ISF em todo o mundo. 
Website: http://www.ewb-international.org/

A organização Arquitectos Sem Fronteiras 
é uma organização não governamental de 

Joyce van Genderen-Naar

Vista do Campo de Refugiados Nyanzale (Kivu do Norte, RDC). 
© Cédric Gerbehaye/Agência VU (www.etat-critique.org)
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ajuda humanitária sem fins lucrativos, que 
presta assistência técnica e apoio em progra-
mas de reconstrução e recuperação em paí-
ses afectados por crises económicas, confli-
tos humanos e desastres naturais, como o 
Tsunami na Ásia. Website: http://www.awb.
iohome.net/

A organização Advogados Sem Fronteiras 
(Avocats Sans Frontières-ASF) foi fun-
dada em 1992 na Bélgica, enviando para o 
estrangeiro advogados sem fronteiras, advo-
gados para advogados, para participarem 
em julgamentos de natureza sensível e para 
assistirem ou representarem advogados de 
direitos humanos e activistas dos direitos 
humanos perseguidos por exercerem a sua 
profissão. Os Advogados Sem Fronteiras 
defenderam os arguidos e representaram 
as vítimas nos tribunais do Ruanda e entre 
1995 e1998 foi dada formação aos advogados 
em Arusha, Tanzânia, para comparecem 
perante o Tribunal Internacional Penal (ICC 
de “Internacional Criminal Court”) para 
o Ruanda. Website: http://www.asf.be/index.
php?module=home&lang=en

A organização Advogados e Economistas 
Internacionais contra a Pobreza (AEICP/ 
Juristes et Economistes Internationaux 
contre la Pauvrete-JEICP), é uma orga-
nização independente sem fins lucrativos 
fundada em Nairobi em Maio de 2002 
e constituída como uma organização sem 
fins lucrativos no Canadá. O trabalho da 
AEICP tem como objectivo reforçar a capa-
cidade e participação dos países em desen-
volvimento em negociações internacionais. 

Os peritos africanos e caribenhos recebem 
formação da AEICP para as negociações 
dos Acordos de Parceria Económica (EPA) 
com a Comunidade Europeia. O reforço das 
capacidades é assegurado por profissionais 
em comércio de vários países. Website: http://
www.ileap-jeicp.org/

Associação Estudos Sem Fronteiras 
(Études sans frontières) é uma associação 
sem fins lucrativos mais recente, fundada em 
Paris em Março de 2003 por jovens cida-
dãos franceses com o apoio de personalida-
des internacionais tais como Vaclav Havel, 
antigo presidente da Checoslováquia, que 
considera a educação como uma garan-
tia para a promoção da paz, solidariedade 
e desenvolvimento sustentável. Através da 
Associação Estudos Sem Fronteiras, jovens, 
que não podem estudar no seu próprio país 
devido a situações de crise, podem continuar 
os seus estudos na Europa e América do 
Norte, e regressar aos seus países quando a 
situação assim o permitir. Um total de 190 
estudantes da Chechénia, do Congo, do 
Ruanda e do Sara Ocidental beneficiaram 
de programas da Associação Estudos Sem 
Fronteiras. Website: http://www.etudessans-
frontieres.org

Repórteres Sem Fronteiras (Reporters 
sans frontières-RSF), é uma organização 
não governamental internacional sedeada 
em Paris, fundada em 1985, para defender 
a liberdade da imprensa, o direito à liber-
dade de opinião e expressão e o direito 
de recolher, receber e transmitir informa-
ções e ideias independentemente das fron-

teiras, em conformidade com o artigo 19.º 
da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem de 1948 e a Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem de 1950. A organiza-
ção RSF compila e publica uma classificação 
anual de países com base na avaliação da 
organização dos seus registos de liberdade de 
imprensa. A imparcialidade dos Repórteres 
Sem Fronteiras não é aceite universalmente. 
Críticas concernem ao financiamento dos 
RSF (um montante significativo do finan-
ciamento, 19% do total, provém de orga-
nizações e governos ocidentais), os seus 
relatórios anti-Castro e anti-Chávez, a sua 
metodologia na classificação de liberdade de 
imprensa e a falta de entendimento directo 
das leis existentes em países classificados. 
Website: www.rsf.org

A organização Sociólogos Sem Fronteiras 
foi fundada em Espanha em 2001, como uma 
organização não governamental, com filiais 
em Madrid, na Catalunha, em Valência, nos 
EUA, no Brasil e em Itália encontrando-se 
outras já em processo de constituição. Os 
Sociólogos sem Fronteiras ganharam visibi-
lidade como o primeiro grupo profissional 
a criticar publicamente a intervenção uni-
lateral do governo dos Estados Unidos no 
Iraque. Em 2004 e 2005, jovens sociólogos 
juntaram-se ao projecto em Kibera, um 
esforço internacional de apoio ao bem-estar 
social e desenvolvimento de um bairro de lata 
de Nairobi. Os Sociólogos Sem Fronteiras 
trabalham em articulação com jornalistas 
para a recolha e análise de informação rele-
vante para o público. Website: http://www.
sociologistswithoutborders.org/

Campanha Advogados Sem Fronteiras. © ASF



“Q
uando começamos, os 
serviços eram nossa prin-
cipal área de interesse 
uma vez que só alguns 

países do Pacífico possuem meios para 
poder exportar mercadorias”, afirma Joseph 
Ma’ahanua, Embaixador das Ilhas Salomão 
para a UE e anterior presidente do Comité de 
Embaixadores ACP.   

Prossegue dizendo: “Uma das coisas pelas 
quais nos debatemos foi a Movimentação 
Temporária de Pessoas Físicas (MTPF). 
Relativamente a esta questão deparámo-nos 
com oposição por parte da CE e nesse sen-
tido decidimos conduzir todo o processo 
de negociações adoptando uma abordagem 
dupla, continuando com as negociações para 
o que poderia vir a representar um APE 
abrangente ao mesmo tempo que nos aproxi-
mamos daqueles países membros da UE que 
consideramos serem capazes de compreender 
e apoiar-nos [na MTPF].” 

Lutz Guellner, porta-voz do Comissário de 
Comércio da UE, Baronesa Ashton, assi-
nala que a questão das licenças de trabalho 
para cidadãos não comunitários “extrapola 
o âmbito das competências da Comissão 
pelo que essas mesmas licenças terão de ser 
negociadas directamente com cada Estado-
Membro”.  

Nas palavras do Embaixador: “A questão que 

se coloca é: porque passamos de um acordo 
de serviços cobrindo toda a região do Pacífico 
para um de mercadorias, o qual consideramos 
logo no início que não seria utilizado por 
todos os membros do Pacífico?” Tal deveu-se 
ao facto de a liberalização do comércio no 
sector das pescas ser importante para muitos 
na região. Neste sentido foram assinados 
APE sobre “mercadorias” individuais com a 
Papua-Nova Guiné e rubricados com as Fiji* 
cuja assinatura está pendente na esteira do 
golpe de Estado de 2006. 

No centro dos debates sobre serviços encon-
tra-se o interesse do Pacífico num valor 
de referência comunitário na MTPF a fim 
de obter concessões semelhantes tanto da 
Nova Zelândia como da Austrália com 
quem a Região do Pacífico se encontra 
também actualmente em negociações sobre 
abertura dos mercados através de PACER 
PLUS (Acordo do Pacífico sobre Relações 
Económicas mais Estreitas). Recentemente, 
Lutz Guellner confiou ao “O Correio” que “a 
UE está pronta para prosseguir as conversa-
ções incluindo na modalidade 4”.
 

> Rugby
Su’a Peter Schuster, Director do Samoa 
Rugby Football Union, afirma que os joga-
dores de rugby não passam de um grupo a 
fazer lobby procurando mais oportunidades 
para jogar na Nova Zelândia e Austrália. 

“A Nova Zelândia e a Austrália não dão 
oportunidade aos nossos jogadores para par-
ticiparem nos seus campeonatos Super 14. 
O PACER PLUS (Acordo do Pacífico sobre 
Relações Económicas mais Estreitas) deverá 
conter disposições que eliminem as restrições 
actuais sobre os jogadores internacionais, de 
topo do Pacífico.” 

Guellner afirma que o Pacífico beneficiará 
de uma abertura dos mercados noutras áreas 
de serviços: “Os serviços representam actual-
mente mais de metade da economia na maior 
parte dos Estados do Pacífico e sustentam a 
produção e o comércio. Os fornecedores da 
UE podem trazer o know-how e as competên-
cias de gestão necessárias para concorrer a 
nível internacional, dar formação aos trabal-
hadores locais e ajudar as empresas a ofere-
cerem uma maior escolha de serviços a nível 
local a preços mais baixos. Os fornecedores do 
Pacífico podem ter mais acesso aos mercados 
da UE e os princípios de regulação comuns 
aumentarão a segurança jurídica para todos e 
encorajam o investimento estrangeiro.” D.P.

* Outros sete Estados do Pacífico não PMD: Ilhas 
Cook, Estados Federados da Micronésia, Nauru, 
Niue, Palau, Ilhas Marshall e Tonga, e PMD: Timor-
Leste, Quiribati, Samoa, Ilhas Salomão, Tuvalu e 
Vanuatu, estão envolvidos nas conversações em torno 
do APE.    

As conversações entre a 
região do Pacífico e a União 
Europeia (UE) sobre um Acordo 
de Parceria Económica (APE) 
reiniciam-se neste Outono. O 
comércio de serviços, retirado 
prematuramente da mesa das 
negociações pelos negociadores 
do Pacífico, continua a ser uma 
matéria de grande interesse 
para a Região.  

“Q

Um acordo sobre 
serviços servirá 
os interesses do 
Pacífico? 
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“Haka” Samoa, Campeonato do Mundo 
de Râguebi de 2007, França. © Reporters/AP

Palavras-Chave 
APE; Pacífico; Movimento Temporário 
de Pessoas Físicas (MTPF); Su’a Peter 
Schuster; rugby; Samoa; Debra Percival.



Perspectivas mais 
positivas para a  
África Subsariana

 “A
ssistimos a uma consolidação 
substancial dos preços dos 
produtos em comparação com 
a descida que foi vivida no 

último trimestre do último ano”, afirma Alex 
Sienaert, analista do Standard Chartered 
Bank em Londres. Continua, dizendo que 
para alguns países, isto pode levar o mer-
cado a fazer alguma correcção de curto prazo 
porque países como a China aproveitaram-se 
da subida de preços para reabastecerem-se. 
Tem esperança, no entanto, que a melhoria 
nos preços mantenha-se até ao próximo ano. 
Os produtores de petróleo como a Nigéria, 
Angola e o Gabão assistiram à subida dos 
preços da energia e estiveram bem posicio-
nados para vencer a tempestade. A Namíbia 
assistiu também a um aumento súbito das 
suas exportações de urânio. Yoofi Grant, um 
director executivo do fornecedor de serviços 
financeiros, Databank, afirma que a econo-
mia global está a começar a emergir da temi-
da recessão. O Japão está a sair dos problemas 
económicos que viveu no último ano. Yoofi 
Grant continua dizendo que “por volta do 
terceiro trimestre deste ano, os EUA deverão 
sair da crise o que demonstra que a estratégia 
correctiva global está a funcionar e os merca-
dos voltarão a recuperar o seu dinamismo”.

Inicialmente, temia-se que uma crise global 
prolongada conduzisse a uma redução nas 
entradas de fundos em África. No entan-
to, a investigação do Standard Chartered 
Bank mostra que houve um enorme aumen-
to na concessão de crédito por parte das 
Instituições Financeiras Internacionais 
(IFI). “Os compromissos de crédito globais 
assumidos pelo Grupo Banco Mundial atin-
giram um valor recorde de 58,8 mil milhões 
de dólares norte-americanos no final do 
seu exercício financeiro em Junho de 2009 
e os compromissos de crédito para África 
assumidos pelo Banco Mundial situaram-
se nos 8,1 mil milhões de dólares norte-
americanos. Isto representa um aumento 
de 44 por cento comparado com o finan-
ciamento para África da Associação para o 
Desenvolvimento Internacional do Banco 
Mundial e o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento no final 
do exercício financeiro de 2008”, afirma um 
porta-voz do Standard Chartered Bank.

> Emprestando optimismo
O Banco está optimista em relação ao conti-
nente salientando que existem indicações que 
as entradas das IFI continuarão a aumentar: 

“A cimeira do G-20 realizada em Abril, 
em Londres deliberou usar as vendas de 
ouro do Fundo Monetário Internacional 
para aumentar a concessão de crédito aos 
países pobres no valor de 6 mil milhões de 
dólares norte-americanos nos próximos dois, 
três anos.” Essas medidas tinham todas 
como objectivo reforçar as economias afri-
canas com vista a evitar um possível colap-
so. A Professora Giorgia Giovannetti da 
Universidade italiana de Florença diz que 
é importante que os compromissos assumi-
dos pelo G-20, que atraíram tanta atenção, 
sejam cumpridos, apesar das reacções terem 
sido diversas sobre se significariam ou não 
alguma coisa para África e acrescenta: “Se 
esses compromissos forem cumpridos, isso 
contribuiria muito para atenuar quaisquer 
dificuldades resultantes do abrandamento 
económico nas economias africanas que se 
pretendia resolver.”

Salienta, no entanto, uma grande confusão 
sobre a natureza da assistência: “Uma forma 
para evitar isto é reforçar o capital humano 
através da educação.” Acrescenta que algu-
mas das entradas de fundos deviam destinar-
se a combater o efeito da volatilidade dos 
preços dos produtos. E prossegue: “Os países 

Francis Kokutse

A subida dos preços dos produtos, o aumento das promessas de crédito e a retoma da econo-
mia dos Estados Unidos e da Europa combinam-se para oferecer perspectivas económicas 
mais positivas para o continente Africano, afirmou um jornalista estabelecido no Gana, antes 
da reunião dos G-20* em Pittsburgh, Estados Unidos, entre os dias 23 e 25 de Setembro.   
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africanos, por si próprios, deverão delinear 
planos para áreas em que desejam receber 
assistência.” Mas para alguns, a assistência 
dos países do G-20 apresenta falhas. Nas 
palavras de Soren Ambrose, coordenador do 
desenvolvimento financeiro da organização 
internacional ActionAid: “O ritual de fazer 
promessas que não serão cumpridas tem que 
acabar. As verbas não têm sido disponibili-
zadas para os países com rendimentos mais 
baixos onde a assistência é mais necessária 
mas para aqueles que se encontram no grupo 
de rendimento médio.” 

Isto, no entanto, parece diferente daquilo que 
o Standard Chartered deseja para África. “A 
natureza da concessão dos novos emprés-
timos complica o desafio do financiamen-
to para o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), em particular (que normalmente 
concede crédito nas condições do mercado). 
No entanto, África beneficia também de 
alocações do novo Direito Especial de Saque 
(DES) do FMI”, acrescenta o Banco. O 
Banco também observa que quando esse 
movimento ocorrer aumentará as reservas 
cambiais globais em 250 mil milhões de 
dólares norte-americanos, a alocação para a 
África subsariana vale cerca de 10,8 mil mil-

hões de dólares norte-americanos e daria um 
grande impulso para muitos países. 

Ambrose afirma que muito daquilo que se 
passa é concessão de crédito e não de sub-
venções, o que defrauda as expectativas. “O 
que a África devia estar a fazer agora era 
reclamar a sua parte no sistema actual por 
aquelas perdas enfrentadas.” O Standard 
Chartered admite que “o aumento dos com-
promissos assumidos pelas IFI não são nem 
um almoço grátis nem uma panaceia”, mas 
acrescenta que “ao aumentarem a entrada 
de divisas e de recursos disponíveis estão a 
ajudar a estabilizar a balança de pagamentos, 
a minimizar a desestruturação das políticas 
macroeconómicas e deverá ajudar a preservar 
as despesas de desenvolvimento perante uma 
recessão cíclica”. Outros acreditam também 
que o investimento seria afectado enorme-
mente. A este respeito, Giovannetta observa 
que o investimento em alguns sectores sof-
reu um pouco por causa das incertezas: 
“Os investidores em petróleo, por exemplo, 
têm mostrado alguns atrasos em razão do 
medo sentido pelas condições dos países em 
que operam. Estas incertezas precisam de 
acabar.” Citando o Gana como um exem-
plo, diz: “As incertezas políticas do país são 
inferiores às da Nigéria e isto significa que a 
tentativa de atrair investidores para os cam-
pos de petróleo recentemente descobertos no 
país pode não constituir um problema.”

 

Parece no entanto que muito dependeria dos 
governos. O Standard Chartered deixa claro 
que os eventos desenrolados devem mostrar 
“de que forma o aumento dos compromissos 
assumidos pelas IFI afectaria a orientação 
política dos governos africanos no futuro, 
e de que forma os fluxos de capital privado 
serão assumidos quando a economia global 
recuperar”. Para já, o que se espera é que 
todos mantenham os dedos cruzados e ten-
ham fé que as iniciativas políticas nos países 
do G-20 surtam algum efeito.

Palavras-chave
Preço dos produtos; G-20; Pittsburgh; 
África; Standard Chartered Bank; 
Instituições Financeiras Internacionais 
(IFI); Giorgia Giovannetta; FMI; Banco 
Mundial; Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD).

SUBIDA DO PREçO DO CACAU
A International Commodities Ex-
change Futures nos EUA reportou 
um elevado aumento do preço do 
cacau durante um período de 13 
meses. No mês de Setembro os fu-
turos subiram de 87 dólares norte-
americanos para 2998 dólares 
norte-americanos. Isto significa 
que a economia do Gana provavel-
mente beneficiará de uma situação 
algo desafogada no seguimento da 
redução de entrada de fundos por 
parte dos doadores na esteira da 
crise financeira global. Em Maio de 
2009, o Governador cessante do 
Banco Central, Paul Acquah, repor-
tou que “o preço médio das expor-
tações de cacau aumentou 17,9 por 
cento no primeiro trimestre de 2009 
para 2794 dólares norte-americanos 
por tonelada”. Consequentemente, 
afirma Acquah, “as exportações de 
produtos e grãos de cacau aumen-
tou em 553,3 milhões de dólares 
norte-americanos no primeiro tri-
mestre de 2009, comparado com 
os 403,2 milhões de dólares norte-
americanos para o mesmo período 
em 2008”. Não admira portanto que 
no início do mês de Agosto, o Presi-
dente do Gana, John Atta Mills, in-
sinuasse aumentar o preço do cacau 
com vista a motivar os agricultores a 
produzirem mais.O ritual de fazer 

promessas que não 
serão cumpridas tem 

que acabar
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Cacau de São Tomé. © Reporters/Eureka Slide

Bálsamo de manteiga de cacau. © Reporters/Eureka Slide



O telejornal das 20h00 da primeira cadeia de televisão francesa apresentado pela estrela do 
jornalismo francês, Patrick Poivre d’Arvor, anunciando já nos seus títulos uma reportagem 
de Marie-Laure Bonnemain sobre Makingson Delivrance Nespoulos, canteiro haitiano que dá 
nova vida a um dos monumentos mais prestigiantes da história francesa e do cristianismo, a 
Notre Dame de Paris, provocou certamente uma autêntica reviravolta na vida deste artesão 
cheio de talento. Foi em Abril de 2008. Desde então vários meios de comunicação social no 
mundo inteiro descobriram todos os seus inúmeros talentos, pintor de qualidade, músico e 
autor de banda desenhada. 

O haitiano que dá 
nova vida aos grandes 
monumentos de França

 Na reportagem da TF1, uma 
anedota contribuiu largamente 
para moldar a imagem da per-
sonagem – talento, educação e 

humor. Apoiado pelos seus pais, um casal 
franco-grego, os Nespoulos, que o adopta-
ram com três anos de idade, procurou mais 
tarde encontrar a sua mãe biológica. E conta 
com ternura como esta lhe disse: “Enviei-te 
para o estrangeiro para que não fosses um 
operário e eis que te entreténs a trabalhar a 
pedra.” As pedras em questão eram aquelas 
dos mestres sobre as quais os artesãos gra-
vam a sua marca – pequenos cavalos “que 
galopam atrás dos muros de Paris”.

 
> A cirurgia fina executada  
> sobre dois mil anos de história 
 
Actualmente, Makingson encontra-se a res-
taurar a Arena de Arles. Apaixona-se por 
esta cidade onde encontra inspiração para a 
pedra, para a pintura e para a música e onde 
se deleita junto de Van Gogh e de todos os 
génios que sucumbiram antes dele ao charme 
da cidade provençal. Enquanto isso, é sobre 
uma boa vintena de pérolas da arquitectura 
francesa que gravou a sua marca, e que o 
impregnaram: “Penso sempre nos canteiros 
antigos que tocaram, acariciaram, cuidaram 

destas pedras.” Entre essas pérolas: o Cais 
do Sena, o Museu do Louvre, o “Porche 
Mamlouk” do Museu do Louvre, o Palácio 
de Versalhes e o Petit Trianon, as catedrais 
de Amiens e de Limoge e a Ponte Nova, a sua 
paixão. “Quando era pequeno e passávamos 
por aqui, o meu pai dizia-me que era o monu-
mento mais bonito de Paris.” 

Há já um ano, Makingson desce em Arles todas 
as segundas-feiras e regressa a Paris no final da 
semana. Ficará aí mais um ano. Ele e alguns 
dos seus colegas trabalham sob as ordens de 
Alain-Charles Perrot, arquitecto responsável 
pelos monumentos históricos de França.

Makingson Nespulos a pintar o “Auto-retrato”. © Hegel Goutier

Makingson Delivrance 
Nespoulos, canteiro
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Uma jornada completa com ele em Arles 
é um passeio no tempo e no sonho. Sob 
os arcos, nas “entradas” e sobre o tecto da 
Arena dominam dois mil anos de história 
deste local importante da cultura romana 
ainda habitado pela sombra dos gladiadores 
de César. Aqui Nespoulos não trabalha a 
pedra como em Notre-Dame, faz cirurgia 
estética. Com pormenores que se asseme-
lham por vezes à arte da medicina, cura as 
feridas da pedra, obstrui as cavidades frágeis, 
sutura as rupturas entre as pedras velhas ou 
entre estas e as novas a que por vezes é neces-
sário recorrer. E toda esta intervenção não 
deve ser perceptível a olho nu. Cada pitada 
de polimento deve por vezes ser subtilmente 
colorida de nuanças subtis para dar o refle-
xo moiré natural do sol meridional sobre a 
pedra calcária. “Estou ciente que trabalho 
com a história, que mexo nela. Quero que 
seja a arena mais bela possível e sobretudo 
quero evitar as rupturas entre o antigo e a 
nova intervenção.”

E durante esse tempo, ele conta-vos a história 
de Arles de que se impregnou, faz-vos desco-
brir a vida desses invasores particulares que 
erigiram na arena uma cidade de dois mil 
habitantes no final do império romano até 
finais do século dezanove. Fala de poesia, 
de Van Gogh, de Barceló, de corridas, de 
sangue, de luz, de Lautréamont, de Fratellini 
de quem frequentou a escola de circo. E 
também do Haiti onde, já adulto, criou um 
atelier para as crianças de rua.

> Haiti, França, Itália, Alemanha.  
> Da infância ao Minotauro
A paixão pela pedra sentiu-a aos 6 anos, 
idade com que fez a sua primeira escultura. 
Acabou de criar por encomenda, para o seu 
amigo, o desenhador Moebius, “meu padri-
nho”, o pai de “Blueberry” uma pequena 
escultura à imagem de uma das personagens 
deste. Mas tornou-se canteiro profissional de 
forma inesperada.  

“Vivi a minha infância, desde os 3 anos de 
idade, altura em que fui adoptado pelo meu 
pai e a minha mãe, na pequena vila de duzen-
tos habitantes de Largny-sur-Automne em 
Aisne, Picardie. O meu sonho de criança era 
passar o tempo a observar os microrganismos 
ao microscópio.”

“Dos 16 aos 17 anos concluí os meus estudos 
de base em Pletenberg, Renânia-Westfália 
na Alemanha, pelo que me encontrava no 
local aquando da queda do Muro de Berlim. 
É por essa razão que falo alemão. Aos 19 
anos os meus pais enviaram-me um ano para 

Carrare, em Itália para conhecer melhor as 
pedreiras de mármore. E em Itália apaixo-
nei-me completamente perante as obras de 
Miguel Ângelo e de outros grandes artis-
tas do Renascimento italiano. Estudaria no 
Centro Nacional de Aprendizes para as Artes 
Gráficas com o objectivo de vir a ser um 
criador de banda desenhada. Pude assim 
participar na criação da embalagem do per-

fume Minotaure de Paloma Picasso.” Criará 
também nessa altura a embalagem de um 
disco de Magma. 

> Jogo de azar e da necessidade   
Aos 19 anos, Nespoules candidatou-se à 
escola famosa de canteiros. Não obtendo 
nenhuma resposta iniciou os seus estudos 
de grafismo. E mesmo no momento em 
que as portas se abriam para ele nessa área. 
Recebe uma mensagem informando-o, três 
anos mais tarde, que o seu pedido tinha sido 
aceite. Rapidamente fez as malas e atirou-se 
para a aventura que vive hoje. “Se os meus 
pais queriam que eu optasse pelo trabalho do 
meu pai? Creio que desejavam que eu fizesse 
um trabalho menos penoso. Mas estão felizes 
por eu estar feliz.” 

> O seu pequeno museu pessoal  
> encastrado durante séculos  
Nespoulos é desde a sua juventude um 
bulímico da pintura. Pinta quase todas as 
noites, após o trabalho, até à uma hora 

da manhã. Roubaram-lhe uma vez todas 
as obras que tinha guardadas numa cave, 
cerca de quinhentas telas e desenhos. Um 
choque assim como o desaparecimento de 
uma parte da sua vida, “Terei mesmo criado 
essas obras?”, questiona-se. Pára de pintar 
durante cerca de dois anos até outro choque. 
Salvou uma jovem de afogamento no Sena. 
E quando retomou a pintura, à imagem do 

que fazem frequentemente os “colegas can-
teiros” da Europa que introduzem na cons-
trução objectos para memória futura, inseriu 
como escrivão da história muitos quadros 
seus nos monumentos restaurados. Atrás das 
pedras de Notre-Dame abrigou uma das suas 
esculturas. E… “Os cantos de Maldoror de 
Lautréamont ao lado de uma garrafa de bom 
vinho e um saca-rolhas.” H.G.

Palavras-Chave 
Makingson Delivrance Nespoulos; 
Marie-Laure Bonnemain; Patrick Poivre 
d’Arvor; Hegel Goutier; Alain-Charles 
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Dame; Arles; Arena de Arles; Trianon; 
Versalhes; Ponte-Nova; Haiti; canteiro; 
“Porche Mamlouk”.

Makingson Nespulos a pintar o “Auto-retrato”. © Hegel Goutier
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eúne uma dezena de industriais, 
entre os quais os gigantes alemães 
do sector de energia ON e RWE, 
o Deutsche Bank, o conglomerado 

alemão Siemens e suíço ABB, fabricantes de 
centrais solares como a empresa espanhola 
Abengoa Solar e o grupo agro-alimentar arge-
lino Cevital. O projecto, argumentam os seus 
promotores, deverá permitir à Europa obter 
uma fonte importante de energia não poluente 
e assim diminuir as suas emissões de gás com 
efeito de estufa e também a sua factura cli-
mática. Mantêm-se ainda, no entanto, nume-

rosas questões em aberto, como os locais de 
implantação, o custo da electricidade produ-
zida, o benefício que os países africanos reti-
rarão e, mesmo, as suas virtudes climáticas. 
Sem esquecer o seu financiamento: o custo 
estimado será de 400 mil milhões de euros, o 
equivalente do vasto programa que a França 
deverá propor na cimeira de Copenhaga sobre 
o clima no próximo mês de Dezembro que 
deveria “organizar a autonomia em energia 
renovável do conjunto da África”, segundo 
os termos do ministro francês do ambiente, 
Jean-Louis Borloo.  

 

> Una energia “inesgotável”
A priori, o projecto é sedutor: 1% da superfí-
cie do Saara coberta de centrais solares che-
garia de facto para responder às necessidades 
da procura de electricidade em todo o plane-
ta. A tecnologia encontra-se já comprovada, 
nomeadamente no sul de Espanha. Trata-se 
de gigantescos espelhos que concentram a 
energia solar para um tubo colector conten-
do um fluído o qual, levado a temperaturas 
elevadas, permite evaporar a água, fazer 
girar uma turbina e gerar assim electricidade. 

O sol do Saara em 
socorro da Europa?

Milhares de quilómetros quadrados do Saara cobertos de instalações solares térmicas para 
assegurar o quarto das necessidades em electricidade da Europa daqui a 2025: esta é a 
ambição do projecto Desertec anunciado em Julho último e calorosamente saudado pela 
chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da Comissão Europeia José Manuel Barroso. 
Um projecto que suscita no entanto controvérsias. 

N ossa terra

© Desertec
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Sistema térmico “clássico” que encontramos 
tanto nas centrais a carvão e a gás como nas 
centrais nucleares. Com todas as perdas 
que esse processo implica. Assim, segundo 
o perito em energia, Olivier Danielo, par-
ticipante no projecto Deserted, pelo menos 
na sua fase inicial, “apenas cerca de 15% 
da energia solar incidente recebida pelos 
espelhos é finalmente convertida em energia 
eléctrica... O resto, ou seja 85%, perde-se sob 
a forma de radiação infravermelha e fluxo de 
calor... e aquece a atmosfera”.

> Um clima maltratado
Além do calor emitido pelas centrais, os 
peritos – é o caso do físico da atmosfera Yves 
Fouquart, co-autor do relatório internacional 
de 1995 sobre a evolução do clima – salien-
tam o risco de diminuição da reflectividade 
das superfícies desérticas, “o albedo” em 
gíria científica. Nos desertos, este albedo 
é elevado (ao contrário do que sucede nas 
zonas mais “escuras” como as florestas), per-
mitindo assim reenviar para a atmosfera uma 
boa parte dos raios solares (o que explica 
que as noites sejam mais frias nos desertos). 
“O problema”, nota Yves Fouquart, “é que 
esta energia (no caso de centrais solares) será 
absorvida e não reflectida e como o rendi-
mento não é igual a um, longe disso, haverá 
uma produção de energia suplementar na 
região”. E prossegue: “Actualmente, a tem-
peratura média do nosso planeta é de 15°C. 
Se a Terra estivesse coberta por florestas, 
seria de 24°C. Sobre uma Terra desértica, 
a temperatura seria de 13°C. Se estivesse 
totalmente coberta por oceanos, ela seria de 
32°C, porque os oceanos são escuros e têm 
um albedo fraco, como um objecto preto. O 
nosso planeta, se estivesse coberto por gelo, 
seria muito frio, -52ºC!”

Além disso, prossegue Danielo, uma variação 
do albedo tem um impacto maior no Saara 
onde a luz solar directa é particularmente 
elevada. Qualquer alteração do albedo con-
duz a um “forçamento radiativo” (grosso 
modo um aumento ou diminuição do aqueci-
mento) que podemos calcular em equivalente 
de CO2,  principal gás com efeito de estufa. 
No seguimento disto uma mega central ter-

mossolar de 100 km2 de superfície instalada 
no Saara conduziria a um forçamento radia-
tivo equivalente à emissão de cerca de 10 
milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. 
O que equivale a 10% das emissões anuais de 
CO2 da França.

> Água em perigo 
Quem diz central térmica, diz consumo – 
importante – de água. Sempre segundo Olivier 
Danielo, “para alimentar 15% da electricida-
de europeia com centrais termossolares saa-
rianas, seria necessário fornecer todos os anos 
às centrais uma quantidade de água equiva-
lente a cerca de 5 a 10 vezes o consumo de 
água doce da região parisiense”. O engenheiro 
camaronês especialista em energia solar, Guy 
Tchuilieu Tchouanga, fundador do gabinete 
de consultadoria EcoSun Solutions, acrescen-
ta. Interrogado pela revista Afrik.com declara: 
“Esta iniciativa vai revelar-se desastrosa para 
os países africanos porque vão bombear toda a 
água do lençol subterrâneo, que vai evaporar, 
para fazer girar as turbinas.”

 
> Os limites do raciocínio climático?
Youbo Sokouna não vê as coisas sob este pris-
ma. O Secretário Executivo do Observatório 
do Saara e do Sahel (OSS) (ler a entrevista 
completa na rubrica “Sem Volta”) conside-
ra que o Desertec é “uma iniciativa muito 
boa desde que os países africanos, a saber 
a Argélia, Marrocos, Líbia desfrutem ple-
namente quer da produção de electricidade 
para as necessidades dos países quer do 
controlo da tecnologia. Não será necessário 
que permaneçamos fornecedores passivos de 
matérias-primas. É dentro desta perspectiva 
que me questionava se valeria a pena ima-
ginar uma espécie de FEM (fundo mundial 
para o ambiente) para ajudar os países pobres 
e com baixos e médios rendimentos a entra-
rem numa trajectória de desenvolvimento 
sustentável estimulando um modo de desen-
volvimento mais sóbrio em carbono no caso 
da energia”. M.M.B.
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Um reportagem de Marie-Martine Buckens

 O Níger. É a um país duplamente abalado – por 
uma crise simultaneamente política e climática – 
que O Correio dedica o seu “relatório nacional”. 
Crise política: o presidente Mamadou Tandja, 

o homem que tinha consagrado a democratização no 
momento da sua reeleição à cabeça do país em 2004, é 
agora vilipendiado por ter violado essas mesmas regras 
democráticas quando, em 4 de Agosto último, obteve, por 
via de referendo e apesar do veto do Tribunal Constitucional, 
uma extensão do seu mandato prestes a expirar.

No momento em que O Correio entrava no prelo, o país foi 
atingido por violentas inundações, que causaram mortes 
e destruições de reservas cerealíferas, e podiam ocasionar 
uma nova crise alimentar num país em que o mínimo dese-
quilíbrio no ritmo das secas e das chuvas sazonais só vem 

agravar uma pobreza ainda geral. Pobreza não é, porém, 
sinónimo de miséria. O povo nigerino ou antes os povos 
do Níger – Djermas ou Haúças da África negra, Peuls ou 
Tuaregues vindos do Norte de África – adaptaram-se há 
séculos ao ambiente envolvente, essencialmente saeliano. 
Sejam nómadas, percorrendo o país em função das esta-
ções, sejam agricultores, sejam muitas vezes os dois, os seus 
rendimentos provêm do gado, cuja reputação transpôs lar-
gamente as fronteiras, ou das suas culturas como a cebola 
ou o milho painço. Foi a estes povos – amplamente apoiados 
pela União Europeia, primeiro financiador do Níger – que O 
Correio decidiu consagrar grande parte da sua reportagem. 
Sem esquecer, evidentemente, um sector em via de expan-
são, o sector mineiro, já que o urânio assegura o essencial 
das receitas de exportação do país.
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V
indo das brumas da Europa do 
Norte, o avião deixa o território 
argelino e passa pelo Trópico de 
Capricórnio, que assinala o começo 

do território do Níger. Sobrevoa o planalto do 
Djado, um mar de areia, marcado aqui e ali 
por oásis. A desertificação do Sara começou 
há 800 anos antes da nossa era, desalojando 
os agricultores que cederam o lugar aos cria-
dores de gado, sem dúvida Peuls. Segue-se a 
cidade mineira de Arlit, liberta da areia há 40 
anos, que permite à empresa francesa Areva 
alimentar em urânio as centrais nucleares 
de França e não só; seguidamente, surge a 
imensa reserva natural de Aïr e do Ténéré; o 
avião deixa à sua esquerda Agadez, “capital” 
dos Tuaregues, sobrevoa os planaltos saelia-
nos que rodeiam Tahoua, para por fim virar 
para oeste, em direcção a Niamei. Abrigada 
num dos meandros do rio Níger, a capital era 
no seu tempo o cadinho do império Songai.

Prosseguindo a sua rota, o avião deixa à 
esquerda as regiões de Zinder e de Diffa 
que confinam com a longa fronteira com 
a Nigéria. Os Haúças são aí maioritários, 
mas coabitam com outros povos, como os 
Kanuris, nas margens do lago Chade, de 
onde o presidente Tandja é natural. O sul-
tanato de Zinder era então a capital do 
território militar administrado a partir de 
1900 pela França. Dois anos mais tarde, o 
país tornou-se colónia francesa. A capital foi 
transferida para Niamei a fim de reequilibrar 
os poderes económicos e políticos locais dos 
emires do Leste, diminuir o peso da comuni-
dade haúça de Zinder, bem como a influência 
do norte da Nigéria, região rica e populosa. 

1960 marca a conquista da independência 
do país. Hamani Diori é o seu primeiro pre-
sidente, sob regime de partido único. Este 
é deposto por um golpe de Estado militar 
em 1974. Instala-se um poder militar auto-
ritário, dirigido por Seyni Kountché. O seu 
programa abrange a recuperação económica, 
na sequência das grandes secas de 1973, e a 
prossecução da cooperação com a França, 
em especial para a extracção do urânio. As 
tentativas de golpe de Estado sucedem-se. Na 
altura da sua morte, em 1987, o coronel Ali 
Seybou toma o poder e torna-se presidente 

em 1989 depois da votação de uma nova 
constituição que restitui o poder aos civis, 
embora ainda sob regime de partido único. 
Será necessário esperar por 1990, e por uma 
longa série de greves, para que os partidos 
de oposição sejam legalizados. Um ano mais 
tarde, o multipartidarismo é autorizado. Em 
1996, dá-se novo putsch e o coronel Ibrahim 
Baré Maïnassara toma o poder. É aprovada 
uma nova constituição de tipo presidencial. 
Estes anos são assinalados pela revolta dos 
Tuaregues do Norte que reclamam uma 
partilha mais equitativa das riquezas. Na 
sequência da crise económica causada pela 
queda do preço do urânio, são declaradas as 
greves dos estudantes e dos funcionários, o 

exército revolta-se. Em 1999, o presidente é 
assassinado. Surge a V República. No mesmo 
ano, Mamadou Tandja é eleito por cinco 
anos. Em Dezembro de 2004, é reeleito sem 
surpresa com 65,5% dos sufrágios. Militar “à 
antiga”, o presidente Tandja personificava, 
antes da sua decisão, em Agosto de 2009, 
o recurso a  um referendo para concorrer a 
um terceiro mandato, anticonstitucional, o 
homem político que tinha conseguido impor 
a democracia. Não lhe faltando, porém, 
zonas nebulosas, como testemunham, aliás, 
os casos de detenções de jornalistas, entre 
os quais, muito recentemente, o chefe de 
redacção do jornal satírico “Le Canard 
Déchaîné”. M.M.B. 

O longo caminho 
rumo à democracia

 Pastores no mercado de Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens
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O
sua primeira impressão quando 
tomou posse do seu cargo, em 
Janeiro de 2008?

Antes de vir para o Níger, estava colocado 
em Dakar. Conhecendo portanto um pouco 
o contexto oeste-africano, não encontrei 
grandes surpresas. Mas obviamente existem 
diferenças. O que é notável no Níger, é a 
imensidade do país. Tem mais de 1.265.000 
km2, ou seja quase 29% da Europa dos vinte 
e sete! O que significa que para chegar às 
cidades (“chefs-lieux”) de uma das regiões, 
é preciso contar seguramente com um dia e 
meio de estrada. Não existem voos comer-
ciais que sirvam o país, ainda que uma nova 
companhia se encontre actualmente em fase 
de instalação. Portanto, de momento, tudo 
está ligado ao transporte rodoviário.

Desde a minha chegada, pude fazer algumas 
missões nas diferentes regiões do Níger. 
Essas visitas permitiram-me conhecer mel-
hor o país e entrar em contacto com uma 
população que me surpreendeu por vezes 
pelo seu sentimento de acolhimento, pela 
sua dignidade e coragem, em condições por 
vezes difíceis.

Quais são os grandes eixos da cooperação da 
União Europeia com o Níger?

A nossa cooperação com o Níger inscreve-se 
no tempo. A sucessão dos programas quin-
quenais tem em consideração as prioridades 
do país onde o sector rural e as infra-estru-
turas têm um papel preponderante. No 
10°  Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED), o desenvolvimento rural e as infra-
estruturas – de transporte sobretudo –  tive-
ram um lugar de eleição. A isso junta-se a 

boa governação, na sua acepção mais lata 
pois a descentralização faz parte dela. 
Prevê-se que uma porção crescente dos 
nossos apoios seja mobilizada através da 
ferramenta de apoio orçamental. Se bem 
que não estejam especificados directamente, 
damos uma atenção especial aos sectores 
sociais, educação e saúde nomeadamente, 
uma vez que os pagamentos das ditas “tran-
ches variáveis” estão ligados à realização de 
objectivos muito precisos nesses sectores. 
Entre outros, acompanhamos a evolução dos 
indicadores como as taxas de escolarização 
das raparigas, as taxas de vacinação ou a 

percentagem de partos assistidos.

No quadro do 10° FED, o apoio orçamental 
pode ir até 62% dos fundos totais, repartido 
em apoio orçamental global e sectorial. Para 
o 10° FED, cerca de180 milhões de euros 
são destinados ao apoio orçamental global. 
Relativamente ao apoio orçamental secto-
rial, uma transição dos projectos clássicos 
para este instrumento faz-se gradualmente, 
em função da pertinência das políticas sec-
toriais conduzidas e das capacidades de 
implementação dos fundos pelos ministérios 
relevantes. Tratando-se nomeadamente do 

“O crescimento demográfico
representa um dos grandes desafios 
que o país deve enfrentar”    
 Encontro com o Chefe da Delegação da Comissão Europeia, Hans-Peter Schadek
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sector do desenvolvimento rural, trabal-
hamos sobre opções para evoluir quer no 
sentido de um fundo comum quer no sentido 
do apoio orçamental sectorial, mais ainda 
não nos encontramos aí. No domínio da 
descentralização, contamos passar através de 
uma agência recentemente criada pelas auto-
ridades responsável por canalizar os fundos 
destinados às colectividades locais.  

A descentralização é de facto uma das priorida-
des do governo, em que situação estamos? 

O governo fez da descentralização um ponto 
importante. Existem agora 265 comunas, 
caracterizadas por níveis de equipamento, de 
recursos humanos e de capacidades financei-
ras muito variáveis. Ainda há muito por fazer 
para que todas as colectividades territoriais 
se tornem plenamente operacionais, que 
possam, por exemplo, exercer eficazmente a 
sua função de fiscal, cobrar a totalidade dos 
seus impostos e defender os seus interesses 
junto da administração central. Uma grande 
diferença persiste entre as cidades e as comu-
nas rurais. Frequentemente estas últimas 
não têm iluminação, não têm electricidade, 
por exemplo, para ligar os computadores. Os 
nossos esforços visam, portanto, por um lado 
apoiar o reforço das capacidades das comu-
nas e, por outro, contribuir para a mobili-
zação dos fundos necessários e realizar os 
projectos de investimento locais prioritários. 
Para esse efeito, um projecto no âmbito dos 
fundos do 9º FED encontra-se em curso há 
dois anos na região de Agadez. Com base na 
experiência adquirida, contamos alargar a 
zona beneficiando dos nossos apoios com os 
fundos do 10° FED. 

Outra prioridade, a segurança alimentar onde a 

UE intervém igualmente.
Efectivamente, a segurança alimentar, como 
as minas no âmbito do Fundo Sysmin [ler 
artigo separado], fazem parte dos sectores 
em que estamos envolvidos. A segurança 
alimentar é um domínio onde os instru-
mentos da Comissão Europeia estão bem 
articulados: os fundos do ECHO para as 
acções humanitárias – é concedida ao Níger 
uma parte importante no programa ECHO 
em curso para a região do Sahel – e os 
nossos compromissos a título do Programa 
Indicativo Nacional (PIN). A linha orça-
mental “segurança alimentar” da Comissão 
contribuiu igualmente para o financiamento 
dos nossos apoios nesse domínio. No total, a 
Comissão mobilizou mais de 79 milhões de 
euros no domínio da nutrição e da segurança 
alimentar nestes últimos dez anos. 

De que forma o Níger venceu a crise dos preços 
alimentares?

O Níger estava bem preparado para esta 
eventualidade e geriu as coisas com clari-
vidência e medidas adequadas. De facto, o 
país dotou-se de um dispositivo nacional de 
prevenção das crises alimentares – o qual nós 
apoiamos juntamente com outros doadores. 
O país tinha por isso à sua disposição stocks 
alimentares suficientes para fazer face à alta 
dos preços e à escassez de alguns produtos 
alimentares. Além disso, certas zonas vul-
neráveis beneficiaram de acções de “cash 
for work”, o que permitiu às famílias mais 
vulneráveis aceder a rendimentos bastante 
valiosos em períodos críticos. Também, o 
governo tomou medidas suplementares, não 
desagravando por exemplo o preço do arroz 
importado o que teve um efeito notável sobre 
o preço, nomeadamente nas zonas urbanas. 

Todas essas medidas combinadas permiti-
ram ao Níger gerir bem esta situação, ainda 
que hoje os preços se mantenham relativa-
mente elevados. 

Quais são os grandes desafios que o país deve 
enfrentar?

Citarei sobretudo um, porque me parece 
determinante para a evolução futura do país, 
o crescimento demográfico. Este é de 3,3% 
por ano. Isto significa que a população do 
Níger – actualmente com mais de 14 milhões 
de habitantes – cresce a um ritmo de cerca de 
500.000 pessoas por ano. Corremos assim 
o risco de atingir, num futuro previsível, os 
limites de capacidade do país se alimentar 
através dos seus próprios recursos agrícolas. 
Daí a importância de desenvolver outros 
sectores como o sector mineiro, os recursos 
do subsolo, que têm um grande potencial de 
desenvolvimento. Estão previstos grandes 
investimentos e o Níger está envolvido na 
Iniciativa de Transparência das Indústrias 
Extractivas (ITIE), projecto evidentemente 
muito bem-vindo.

O crescimento demográfico tem igualmente 
efeitos muito importantes sobre os sectores 
da saúde e da educação. Se pretendemos 
assegurar cuidados de saúde e uma edu-
cação de qualidade para todos, o elemento 
demográfico desempenha um papel crucial 
e impõem-se politicas adequadas a este 
respeito.   

Junta-se também a este desafio a questão 
da mudança climática. O Níger encontra-se 
muito exposto aos riscos da precipitação plu-
viométrica com ecossistemas frágeis. E nesta 
fase, os diferentes prognósticos relativos às 
alterações climáticas não são, infelizmente, 
ainda muito precisos para as diferentes zonas 
geográficas do país, sendo por vezes mesmo 
contraditórios. Mas é certo que haverá uma 
alteração. Será portanto essencial prever 
desde já, nas políticas sectoriais da agricul-
tura, criação de gado, hidráulica, etc., adap-
tações às alterações previstas. E nós estamos, 
evidentemente, prontos para acompanhar 
essas reflexões e análises pelos meios que 
estiverem à nossa disposição. M.M.B. 

Níger
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Aldeia no Níger, 2009. © Marie-Martine Buckens
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O
s efectivos animais do Níger 
registam uma dimensão signi-
ficativa e são apreciados pelos 
seus vizinhos. Mas até à data o 

gado é vendido vivo. “Ora”, explica Youssouf 
Elmoctar, “existe um mercado potencial de 
gado de carne que poderíamos liderar na 
África Ocidental. A fileira leiteira repre-
senta, também ela, um grande potencial 
mas a recolha ainda não está organizada”. 
A RECA representa estes criadores – mas 
também os agricultores, os produtores de 
madeira – junto do governo. Compete-lhe 
igualmente fornecer informações técnicas 
às organizações sectoriais, designadamente 
sobre o desenvolvimento das fileiras.

> Adaptar-se aos APE
Uma outra produção de exportação, na rea-
lidade a segunda fonte de exportação do país 
a seguir ao urânio, é a cebola. Sem incluir 
outras produções de rendimento como a 
goma arábica, o sésamo, o amendoim ou a 
junça – um rizoma muito apreciado pelos 
espanhóis. 

“Temos potencial para exportar mais em 
África e, porque não, para a Europa; mas o 
grande problema”, prossegue o Secretário-
Geral da RECA, “é a falta de meios para nos 
pormos ao nível das normas de qualidade. 
É necessário, custe o que custar, reforçar 
as capacidades dos produtores para que 
possam ser competitivos e se adaptem aos 
acordos de parceria económica”. 

> Um oceano subterrâneo
Um dos grandes desafios é criar valor 
acrescentado nas produções de base, insis-
te Youssouf Elmoctar. “Quando se vende 
gado vivo, vende-se tudo: o chifre, a pele, 
os pêlos, o casco, as tripas e mesmo a gené-
tica; na realidade, vende-se a espécie.” Por 
isso, a fileira decidiu fazer matadouros em 
todo o país, nomeadamente com a ajuda 
dos fundos europeus (ler artigo separa-

do), seguindo práticas conformes às normas 
internacionais. Mas isso não basta: “Há que 
assegurar igualmente o circuito de transpor-
te frigorífico. É necessário melhorar a capa-
cidade genética do efectivo para aumentar 
a produção leiteira. Uma vaca produz aqui 
dois a três litros de leite por dia, quando os 
rendimentos na Europa podem atingir 20, 
ou mesmo 30 litros.”

“Com o importante crescimento demográ-
fico que se regista no país, as pastagens 
diminuem e o grande problema é o da 
segurança alimentar.” Evidentemente, nas 
palavras do responsável da RECA, “somos 

um país encravado mas debaixo da terra 
está um oceano. Nas regiões de Aïr e de 
Maradi por exemplo, existem lençóis freá-
ticos a apenas seis metros de profundidade. 
Segundo as estimativas, as quantidades de 
água são de tal ordem que permitiriam irri-
gar 700.000 ha de terras”. Para vencer estes 
desafios, a RECA tem de se consolidar. “A 
nossa instituição é jovem, data de 2006 e 
precisamos de apoio, designadamente da 
Europa. Devemos alargar as estruturas. Por 
exemplo, não temos um sindicato agríco-
la. Cabe-nos criá-lo”, acrescenta Youssouf 
Elmoctar. M.M.B.

Um importante potencial 
agrícola pouco explorado
O Níger tem vantagens inquestionáveis, tanto na fileira do gado como em certas culturas de 
rendimento, mas, para tanto, o país deve consolidar as suas capacidades, explica Youssouf 
Mohamed Elmoctar, Secretário-Geral da Rede das Câmaras de Agricultura do Níger (RECA).

Mercado de gado em Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens
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 Galmi, pequena aldeia situada a 
cerca de 500 km para Leste de 
Niamei, entre Birni Nkonni e 
Madaoua. Há grande actividade. 

Ao longo da estrada, enormes semi-rebo-
ques matriculados no Mali, no Benim e não 
só, estão à espera de serem carregados com 
grandes sacos de corda entrançada cheios de 
cebolas antes de retomarem caminho. Uma 
estrada que os conduzirá, por exemplo, até 
ao porto de Cotonu ou de Abidjan. O trân-
sito na estrada nacional do sudeste do país é 
intenso. Uma nacional em que os acidentes 
são numerosos sobretudo nos troços que 
ainda não foram reabilitados – sob a égide 
da União Europeia. Como, aliás, testemu-
nha o número impressionante de camiões 
deitados de lado ao longo da estrada. 

“Somos os primeiros exportadores de cebo-
la – mais de 500.000 toneladas são anual-
mente exportadas para o Gana, a Costa do 
Marfim, o Benim, o Mali, o Togo e mesmo 
a África Central – e os segundos produtores 
a seguir à Nigéria”, precisa o Secretário-
Geral da Rede das Câmaras de Agricultura 
do Níger (RECA), Youssouf Elmoctar, 
acrescentando: “Poderíamos aumentar os 
benefícios, nomeadamente graças a meios 
de conservação que permitissem a venda 
fora da época de produção ou de cebolas em 
pó, em conserva, etc..”

A cebola de Galmi, ou “violeta de Galmi” 
adquiriu uma sólida reputação na África 
Ocidental. A tal ponto que vários países a 
cultivam sob esta designação. O anúncio, 
em Março último, que a empresa senegalesa 
Tropicasem tinha solicitado à Organização 
Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) 
um certificado de obtenção vegetal (COV) 
desta cebola legendária, desencadeou uma 
enorme polémica. As organizações de pro-
dutores, sobretudo nigerinas, intervieram, 
solicitando ao governo do Níger que se 
opusesse ao pedido da empresa senegale-
sa junto da OAPI. Mais recentemente, a 
Associação Nacional das Cooperativas e dos 
Profissionais da Fileira da Cebola do Níger 
(Anfo) decidiu solicitar uma indicação geo-
gráfica (IG) para a violeta de Galmi, a fim 
de associar a qualidade e a reputação da 
violeta de Galmi à região do Ader. Um meio 
de proteger a cebola de Galmi embora numa 
superfície muito limitada.

Desde este episódio, o governo decidiu 
examinar a possibilidade de uma identifica-
ção geográfica para outros produtos agro-
pecuários como a cabra ruiva de Maradi, o 
pimento de Diffa ou ainda o zebu Asawak. 
M.M.B.

O preço do êxito
As excepcionais qualidades 
gustativas da cebola de 
Galmi fizeram dela um 
produto apreciado em 
toda a África Ocidental. 
A tal ponto que uma 
empresa senegalesa 
apresentou um pedido 
de certificação à OAPI, o 
que motivou um protesto 
colectivo dos produtores 
nigerinos. 

vINDA DO EGIPTO
Na realidade, explica Patrick Delmas, 
actualmente assistente técnico da Rede 
das Câmaras de Agricultura do Níger, a 
violeta de Galmi não deveria chamar-se… 
“Galmi” mas cebola do Ader (do nome da 
sua região de produção) ou do Maggia (do 
nome do vale donde provieram os princi-
pais ecotipos que permitiram criar a pri-
meira selecção a que foi dado o nome de 
“violeta de Galmi”). Com efeito, a cebola 
chegou a estas paragens africanas at-
ravés das caravanas transarianas vindas 
do Egipto, e implantou-se na região de 
Tahoua no Níger no século XVII. Rodea-
dos de planaltos, os vales desta zona, em 
particular o de Maggia, são ricos graças 
aos lençóis freáticos que permitem a ir-
rigação durante a estação seca, período 
de cultura da cebola. 

Mercado de gado em Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens

© Marie-Martine Buckens



A grande 
travessia

Assegurar a economia pastorícia – legendária – do Níger é a ambição do programa de apoio 
à segurança da economia pastorícia (PASEP) da União Europeia.

“S
ão Peuls!”, exclama o moto-
rista da nossa expedição, 
mostrando um grupo de 
homens que acompanham 

um rebanho de vacas e de cabras a atraves-
sar a estrada rumo ao Norte. “Mas também 
Tuaregues e Wodaabe”, continua. “Vão até 
à Nigéria, ao Chade, às vezes mesmo até à 
África Central.” E prossegue: “Servem-se 
dos

‘corredores internacionais’ que, no Níger, 
graças aos programas da CE, são balizados. 
Lá para Junho, início da estação das chuvas, 
deslocam-se para as zonas pastorícias, na 
Argélia ou no Mali.”

São estas famosas zonas pastorícias que, 
segundo o Código Rural Nigerino, permi-
tem aos criadores de gado em transumância 
apascentar livremente os seus rebanhos. “O 
código pastoral”, explica Frédérick Léonard 
– perito baseado em Tahoua e ao serviço 
do programa PASEP financiado pela CE –, 
“proíbe o cultivo para além do paralelo 50°, 
ou seja cerca de 40 km a Norte de Tahoua, 
e a propriedade fundiária, salvo colectiva”. 
Tahoua (que significa “de passagem” em 
tamaxeque, língua tuaregue), primeira cida-
de “setentrional” do Níger, dista cerca de 

450 km de Agadez, cidade dos Tuaregues 
e dos Peuls nos confins do Sara e do Sael, 
última cidade antes da imensidão do Sara, 
com excepção da cidade mineira de Arlit, a 
260 km para oeste. 

Este código pastoral não foi aprovado pela 
Assembleia Nacional, ao invés do Código 
Rural, o que se explica pela influência dos 
grandes comerciantes, bem representados 
entre os deputados, alguns dos quais pos-
suem propriedades no Norte do país e aí 
cultivam milho painço ou algodão. Seja 
como for, mesmo que os agricultores, cada 
vez mais numerosos, inclusive entre os cria-
dores de gado, aí queiram cultivar, têm de 
pedir autorização. “O chefe tradicional pode 
proibi-lo”, prossegue Frédérick Léonard, 
“mas amiúde não o faz porque na maioria 
das vezes são nómadas pobres que perderam 
os seus rebanhos”. 
> Um novo perfil, o dos  
> agropastores
Tal é a realidade: com a ajuda da seca, “a 
conjuntura socioeconómica é cada vez menos 
favorável aos pastores. Assiste-se ao nasci-
mento de um novo perfil, o dos agropasto-
res”. Na realidade, os criadores transumantes 

representariam 50 a 60% dos criadores de 
gado no Níger. Cerca de 25% são criado-
res de gado sedentários que, com a ajuda 
dos pastores, apascentam os rebanhos num 
raio de 15 hectómetros durante cerca de 8 
meses e, nos outros meses, alimentam-nos 
com forragem nas aldeias. “Apenas 20% são 
realmente criadores de gado nómadas. Estes 
são essencialmente Wodaabes, ou Bororos 
do Níger, a franja de Peuls que, sem eira nem 
beira, efectuam grandes círculos de cerca 
de 700 km e não descem muito para Sul, ao 
contrário dos que fazem as grandes transu-
mâncias. São frequentemente marginais.” 
(Nota da redacção: ler o artigo no dossier 
sobre as tribos.)

> Assegurar a criação de gado
O programa PASEP da Comissão Europeia 
foi concebido para assegurar a activida-
de pecuária, um dos pilares da economia 
nigerina. Um programa ambicioso que se 
articula em cinco eixos de trabalho. O pri-
meiro prevê o reforço das capacidades dos 
criadores de gado, através da formação. “Os 
criadores de gado gozam de uma presença, 
são representados por uma organização, um 
comité de gestão, que lhes permitirá um dia 
serem artífices”, explica Frédérick Léonard. 

Carniceiros no mercado de Madaoua, 2009. © Marie-Martine Buckens
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O segundo eixo é especialmente importante, 
posto que visa a finalizar o Código Pastoral, 
facilitando a instalação do Secretariado do 
Código Rural – “inexistente antes do pro-
grama da UE” – e a conceder apoio às 
Comissões Fundiárias. “A União Europeia 
financiou todo o dispositivo fundiário no 
Níger.” Tal implica, nomeadamente, a bali-
zagem de 600 km de pistas de transumância, 
evitando assim os conflitos usuais entre 
agricultores e criadores de gado, a constru-
ção de uma quarentena de poços pastorais e 
de furos a grande profundidade, bem como 
contrapoços. 

Outro elemento vital, a comercialização dos 
produtos pecuários. Foram construídos mer-
cados de gado – entre os quais o grande 
mercado de Badaguichiri, perto de Tahoua, 
e o de Tamaské, no Nordeste. O programa 
prevê ainda, como acontece, por exemplo, 
em Madaoua, a formação e o enquadra-
mento das organizações de talhantes, de 
curtidores e de artesãos. Foram igualmente 
dispensadas formações para desenvolver a 
fileira leiteira. Quarta prioridade: garantir 
a saúde do efectivo de animais mediante a 
criação de serviços veterinários privados de 
proximidade, a construção de 38 postos de  
 
 

vacinação e o estabelecimento de um bole-
tim de vigilância epidemiológica. Por fim, 
o programa assegura o acompanhamento 
do efectivo, realizando o recenseamento da 
produtividade por espécie. Beneficiário: o 
Ministério da Pecuária que dispõe assim de 
um instrumento que lhe permite seguir os 
números de animais nos mercados e destina-
dos à exportação. M.M.B.

Palavras-chave 
PASEP; transumância; efectivo de ani-
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Plantação anti-erosão nas margens do Maggia Valley, 2009.  
© Marie-Martine Buckens

O
Níger reagiu relativamente bem 
à crise alimentar, fortemente 
mediatizada, de 2007/2008. O 
país, é certo, já passou por outras 

crises. O ano de 2005 ficará na memória, 
pese embora esta crise estar longe das verda-
deiras fomes que o país conheceu em 1984 
ou 1973, que foram vividas, explica Jean-
Pierre Olivier de Sardan, responsável pelo 
observatório das dinâmicas sociais no Níger, 
o LASDEL, “como catástrofes nacionais”. 

Em 2005, faz ainda notar Jean-Pierre Olivier 
de Sardan, a gravidade da situação devia-se 
directamente ao aumento dos preços. Um 
aumento que teria por causa essencial, escla-
rece, “o funcionamento ‘ao contrário’ do 
mercado dos cereais, em particular o facto 
de a Nigéria comprar ao Níger, ao invés dos 
anos precedentes, o Gana não fornecer milho 

como em 2001, ano em que o défice alimen-
tar atingia o nível de 2004, etc. A especula-
ção também esteve presente, ampliada, pelo 
menos em parte, numa segunda fase, pela 
mediatização da crise e pela intervenção de 
muitas ONG à procura de víveres”.

> Lampejos
A realidade: uma economia agro-pastoral – a 
actividade dos criadores de gado continua 
preponderante – que deve a sua subsistência 
alimentar principalmente ao milho painço, 
cereal cuja produção escasseia frequente-
mente nos períodos de transição, forçando 
as populações a comprar no exterior, a 
emigrar temporariamente, para os homens, 
deixando as mulheres na aldeia; sociedades 
aldeãs inigualitárias; uma taxa importante 
de natalidade, acarretando o parcelamento 

das terras e a rarefacção dos recursos. No 
entanto, em certas zonas, assiste-se há cerca 
de quinze anos a uma regeneração especta-
cular da vegetação, ligada a novas práticas 
agro-florestais (ler sobre o assunto a rubrica 
“Nossa terra” no n° 12 de O Correio).

Pouco importa. Globalmente, a situação per-
manece preocupante e a segurança alimentar 
é a prioridade número um da Estratégia de 
Desenvolvimento Rural (EDR) do governo, 
e da CE. Assim, Madaoua, a aproximada-
mente 600 km para leste da capital, é uma 
das regiões que tem beneficiado do progra-
ma ASAPI da Comissão Europeia.

> Terras novamente férteis
O objectivo do ASAPI: contribuir para erra-
dicar a pobreza ajudando as populações mais 

Com uma população maio-
ritariamente agrícola, asse-
gurando a sua subsistência 
com milho painço e sorgo 
através de cultura extensiva em 
solos pobres e mal irrigados, 
o Níger vê-se periodicamente 
confrontado com crises alimen-
tares agravadas, por outro 
lado, por tensões nos mercados. 
Outras tantas apostas a que o 
Programa Europeu de Apoio 
à Segurança Alimentar pela 
Pequena Irrigação (ASAPI) 
tenta dar resposta.

Reforçar a segurança alimentar
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vulneráveis a assegurar a produção agrícola 
confiando-lhes terras potencialmente ricas 
em água. Dois vales de águas fósseis foram, 
pois, escolhidos para realizar a experiência, 
o Tarka e o Maggia, bem como a região de 
Zinder. “A primeira – e principal – operação”, 
explica Maïgochi Sani, responsável pelo pro-
grama em Madaoua, “consiste em controlar 
as águas”. No período das chuvas, os cursos 
fósseis transformam-se em verdadeiras torren-
tes, muitas vezes perigosas, arrastando consi-
go importantes quantidades de terras aráveis. 
As práticas contra a erosão são múltiplas e 
vão desde a plantação maciça de árvores nas 
vertentes dos vales acompanhando as curvas 
de nível do terreno, o que permite o estabele-
cimento gradual de terraços naturais, à cria-
ção de bacias de retenção nos vales. “Estas 
operações permitem não só travar a erosão e a 
desertificação, mas também aumentar o nível 
dos lençóis.” Dos lençóis de água superficial, 
“não os lençóis freáticos, nesses não se toca”. 
A isso vem-se somar a construção de poços 
de aldeia – “que evitam às mulheres, a quem 
incumbe a tarefa de ir buscar água, terem de 
percorrer quilómetros atrás de quilómetros” 
–, de sistemas de irrigação para horticultura 
nas zonas de manutenção de pistas e de estra-
das de desencravamento. “Dantes todas estas 
terras estavam abandonadas, hoje regista-se o 
regresso maciço dos agricultores”, acrescenta 
Maïgochi Sani. 

Falta dar continuidade a este dispositivo. “O 
ASAPI tomou medidas não só para estrutu-
rar estas áreas, mas também, a jusante, para 
assegurar o aprovisionamento de produtos 
agrícolas.” Estruturar estas áreas implica 
estabilizar a estrutura fundiária. Foram cria-
das perto de sessenta comissões fundiárias 
locais e 17 provinciais. O programa financiou 
ainda a abertura de 50 centros de alfabeti-
zação e de formação técnica versando sobre 
o cultivo e a transformação dos produtos. 
Foram montados mais de 80 bancos de 
cereais, sem contar vários projectos na área 
da microfinança. O financiamento? “Salvo 
grandes obras como a construção de estradas 
e barragens, tudo foi feito sob a forma de 
microcrédito; fomos pioneiros.” 

Quais são os desafios ainda por vencer? 
“Como prioridade, a gestão da água”, segun-
do Maïgochi Sani, “falta-nos um sistema de 
gestão informatizado, como o existente no 
Burquina Faso, que permite controlar o débi-
to de água nos vales. Precisamos do Código 
da Água, de uma taxa”. M.M.B
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O 
PRDSM (Programa de Reforço 
e Diversificação do Sector 
Mineiro) foi lançado, em 2004, 
pela Comissão Europeia para um 

período de sete anos com um orçamento de 
35 milhões de euros. A ideia: apoiar um sec-
tor que conheceu, no início dos anos 2000, 
uma forte crise devido ao desinteresse de 
muitos países industrializados pela energia 
electronuclear. Uma catástrofe para um país 
como o Níger onde o urânio representava 
cerca de 50% das exportações. O relança-

mento dos programas nucleares em países 
como a China elevou o preço do urânio e 
redinamizou a prospecção mineira. Prova 
disso é a aquisição pela Areva da gigantesca 
jazida de Imouraren, o que coloca o Níger no 
segundo lugar mundial dos países produtores 
de urânio. 

O PRDSM articula-se em dois eixos. Em 
primeiro lugar, reduzir os encargos externos 
da fileira, reformando o sistema de saúde 
das cidades mineiras gémeas de Akokan e 
de Arlit, situadas a noroeste de Agadez. Até 
há pouco, a companhia mineira suportava 
as despesas de saúde de todos os habitantes, 
incluindo a população não mineira. Foi cons-
truído um novo
hospital público; o programa prevê igual-
mente a recolha de águas residuais e o seu 
tratamento segundo as normas da OMS. 
Oferece igualmente assistência técnica aos 
artesãos mineiros. O segundo eixo visa a 
reforçar o papel do Ministério das Minas e da 
Energia. Trata-se, explica Philippe Le Bars, 
perito francês destacado junto do ministério, 
de harmonizar o código mineiro nigerino 
com o código internacional da UEMOA 
(União Económica e Monetária da África 
Ocidental). “Mas sobretudo”, prossegue, 
“desenvolvemos um sistema de informação 
geológica em que todos os dados são georre-
ferenciados. Na realidade, este sistema inte-
grador é excepcional, para não dizer único”. 
Primeiros beneficiários: o Estado (por exem-

plo, na construção de infra-estruturas) e 
as sociedades mineiras. “Mas o sistema é 
complexo e a apropriação é difícil por falta 
de pessoal qualificado. É preciso formá-lo 
integralmente; nesse contexto, excedemos 
largamente a nossa missão.” M.M.B.

O urânio deverá continuar a ser o peso pesado da economia 
nigerina, pese embora o governo – com o apoio do instru-
mento Sysmin da UE – ter decidido diversificar a exploração 
dos recursos mineiros, virando-se, nomeadamente, para 
o ouro, pouco explorado há 20 anos, e para o petróleo. 
Arrastando, consecutivamente, a diversificação das empre-
sas estrangeiras. Assim, a multinacional francesa Areva par-
tilha doravante a paisagem mineira com outras sociedades, 
nomeadamente, chinesas e indianas.

Palavras-chave 
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Areva; Marie-Martine Buckens.

Abandonar a 
“monocultura 

do urânio”

NÍGER 
O Níger figura entre os países menos 
avançados e sofre de desvantagens 
geográficas: um vasto território interior 
(1.267.000 quilómetros quadrados, ou 
seja o equivalente a 2,3 vezes a área da 
França), praticamente árido, um forte au-
mento demográfico (3,4 por cento para 
uma população de quase 15 milhões de 
habitantes) e poucas infra-estruturas. A 
sua capacidade de produção agrícola é 
insuficiente, pese embora o sector rural 
representar 40 por cento do PIB (5,2 mil 
milhões de dólares dos Estados Unidos 
em 2008) e 31 por cento das receitas de 
exportação, imediatamente a seguir ao 
urânio. Apesar disso, o país regista uma 
taxa de crescimento do PIB de 5,9 por 
cento (2008), que se deve em parte ao 
relançamento do sector mineiro (principal-
mente urânio, ouro, carvão, etc.).

Apoio ao crescimento rural e à 
integração social (incluindo infra-
estruturas e segurança alimentar)

Governação e apoio às reformas 
económica e institucional

Ajuda orçamental geral à execu-
ção da estratégia de redução da 
pobreza 

Apoio ao desenvolvimento de 
várias transacções comerciais

Assistência técnica

Apoio ao ordenador nacional

Total

Um segundo orçamento no total de  
€15.2M, conhecido por orçamento 
“B”, permite cobrir necessidades 
imprevisíveis como, por exemplo, a 
ajuda de emergência.

€160M

€95M

€180M

€13M

€4M

€6M

€458M

10º FED – Programa Indicativo 
Nacional (2008-2013)

Nacionalidade das 
sociedades 

(pedido ou  
cessação)

 França

Canadá

Estados-Unidos

Rússia

 Índia

África do Sul

Austrália

China

Reino Unido

Ilhas Virgens  
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 Abdoulaye Mohamadou é investi-
gador no LASDEL (Laboratório 
de Estudo e Investigação 
sobre Dinâmica Social e 

Desenvolvimento Local) sedeado em 
Niamei. Encontrámo-lo algumas semanas 
antes da realização do referendo organizado 
pelo Presidente Tandja, referendo em que o 
‘sim’ saiu largamente vitorioso, permitindo 
ao Presidente prolongar o seu mandato pres-
tes a expirar. Seguiram-se semanas movi-
mentadas em que a oposição se manifestou, 
calmamente, nas ruas da capital, com mais 
virulência em certas cidades como Dosso. 
Mas sempre sem excessos.

“No nosso país”, explica, “as práticas de 
mobilização da população são antigas”. Por 
isso, prossegue, “o referendo não é um pro-
cesso estranho à população. O referendo é 
uma prática herdada do colonialismo. Antes 
do referendo propriamente dito, a classe 
política chega na realidade a um acordo. 
Historicamente, os políticos concertam-se 
antes de pedirem ao povo que diga ‘sim’”. 

A grande novidade, continua o perito do 
LASDEL, é que, hoje, as elites já não se 
entendem. Pela primeira vez, não houve 
consenso a nível político. “Ora, matematica-
mente, o ‘não’ deveria ganhar, mas sabemos 
que as pessoas próximas do Estado partici-
parão no sufrágio, manipulá-lo-ão.” Não se 
contara também com o facto de a oposição 
ter feito maciçamente apelo para que os seus 
militantes ou simpatizantes boicotassem a 
votação, o que explica certamente o convin-
cente “sim” (92,50% com uma participação 
de 68,26%).

“Se o referendo for positivo, e mesmo que 
não se faça acompanhar de qualquer acto 
violento, o clima não será apaziguador”, 
acrescentou Abdoulaye Mohamadou. E, 
com efeito, o clima não tinha serenado 
quando O Correio entrou no prelo. “O 
problema”, aditou o perito do LASDEL, 
“surgirá se os sindicatos optarem pela greve, 
paralisando a economia; na medida em que 
o país depende das receitas aduaneiras, 
haverá o risco de desestabilizar o Estado”.

> Limites a não ultrapassar
“Há no Níger todo um mecanismo de 
neutralização da violência, que passa pelo 
distanciamento dos políticos e da política”, 
acrescentando: “Desde os anos 1990, tive-
mos de gerir várias crises. Isso explica-se em 
parte pelo facto de frequentemente os mem-
bros de uma mesma família pertencerem 
a quatro ou cinco partidos políticos dife-
rentes, o que neutraliza os conflitos. E este 
fenómeno abrange todas as etnias e camadas 
sociais.” No Níger, continua Abdoulaye 
Mohamadou, “a população evita o confli-
to. Há limites a não ultrapassar no plano 
ético, senão rompe-se o equilíbrio. Sucede 
praticamente o mesmo no Benim, onde a 
violência política está pouco presente, tal 
como no Mali, menos no Burquina Faso”. 
“Este distanciamento”, acrescenta, “aplica-
se a todas as facetas da vida”. M.M.B.

“A população nigerina  
soube sempre distanciar-se  

das crises políticas”
Os Nigerinos passaram 
por muitas crises políticas, 
evitando sempre o 
recurso à violência. 
Este distanciamento 
das políticas, explica 
o sociólogo Abdoulaye 
Mohamadou, deveria 
permitir ao país adaptar-
se à nova situação. Na 
condição, porém, de as 
finanças cooperarem.
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Caricatura do Presidente Tandja pronto para iniciar um terceiro mandato apesar do 
Decreto do Tribunal Constitucional e dos líderes da oposição, 2009.  
© Marie-Martine Buckens
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A longa marcha da 
mulher nigerina

 No Níger durante muito tempo 
pensou-se que a escolarização das 
raparigas não era necessária, uma 
vez que estas são obrigadas, pelos 

laços do casamento, a abandonar a sua famí-
lia de origem. Na cidade como no campo, 
os pais investem mais no acompanhamento 
escolar dos rapazes do que no das raparigas 
jovens. Actualmente apenas 38,52% das 
raparigas nigerinas são escolarizadas e a 
taxa de mulheres analfabetas atinge os 88%. 
Este analfabetismo é a causa directa da 
relegação da mulher para segundo plano. A 
esfera política é largamente dominada pelos 
homens. O reconhecimento dos direitos da 
mulher ainda não é um direito efectivo ape-
sar do seu combate incessante ao lado dos 
homens para a construção e consolidação 
dos regimes multipartidários. Apesar de 
representarem 50,3% da população nige-
rina, as mulheres estão sub-representadas 
nos órgãos de decisão. De 1960 – data da 
independência do Níger – até 1974 – fim da 
primeira república – não existia nenhuma 
mulher no governo e o direito de deputação 
não era considerado. 

Perante esta desigualdade gritante, o gover-
no adoptou em 1996 uma Política Nacional 
de Promoção da Mulher que conduziu em 
Junho de 2000 à adopção de uma lei de 
quotas que estabelece um limite mínimo 
de participação de cada sexo na gestão dos 
assuntos públicos. Assim, na proclamação 
dos resultados definitivos de uma eleição 
legislativa ou autárquica, a proporção dos 
candidatos eleitos de um ou de outro sexo 
não deverá ser inferior a 10% e na nomeação 
dos membros do governo esta proporção não 
deverá ser inferior a 25%. 

> Avanços significativos mas  
 ainda resta muito por fazer 
A lei das quotas favoreceu bastante a emer-
gência política das mulheres. Nas eleições 
gerais de 2004, 14 mulheres foram eleitas 
para a Assembleia Nacional sobre um efecti-
vo de 113 deputados, ou seja uma proporção 
de 12%. Dos 3747 cargos ocupados nas 255 
comunas que integram o Níger, 617 das 
mulheres tornam-se conselheiras. De um 
governo constituído por quatro mulheres 

ministras em 2004, passou-se para 8 em 32 
ministros, ou seja uma taxa de 25%. Mas 
este avanço não é mais do que areia atirada 
para os olhos.

Segundo Ben Wahab, deputado e antigo con-
selheiro especial do presidente da Assembleia 
Nacional, “na estrutura dos partidos políticos 
só encontramos mulheres em cargos sociais 
ou em subcargos de 2ª  ou 3ª  secretária que 
lhes estão exclusivamente reservados”. 

O trabalho das mulheres domésticas, cha-
madas também de donas de casa, não é con-
tabilizado. São consideradas como inactivas 
e improdutivas. No entanto consagram 12 
horas por dia a cuidar da família. No plano 
jurídico a mulher nigerina está submetida a 
três fontes de direitos: moderno, islâmico e 
consuetudinário. Uma situação que perdura 
apesar da adopção pelo Estado do Níger de 
vária legislação nacional e internacional a 
favor das mulheres. S.S.M.

Níger
     

Reportagem
  

Considerada durante muito tempo como alguém que devia apenas cuidar da sua família, 
a mulher nigerina começa a libertar-se progressivamente deste estereótipo. As associações 
femininas são hoje florescentes e ao nível do Estado existe um ministério responsável pela 
promoção da mulher. 

Palavras-chave 
Mulheres; Níger; quotas; Ben Wahab; 
Souleymane Saddi Maâzou.

Poços no Níger, 2009.  
© Marie-Martine Buckens



Tuareg no Níger, 2009. © Marie-martine Buckens

N
pesar de o rio ter dado o nome ao 
país e de só o atravessar ao longo 
de 550 km (quando totaliza 4100 
km, o terceiro maior rio de África 

a seguir ao Nilo e ao Congo), o facto é que não 
deixa, por isso, de apresentar consideráveis 
potencialidades económicas. A barragem de 
Kandadji, cuja primeira pedra foi colocada 
vai para um ano, deveria permitir ao Níger 
depender menos da Nigéria que lhe fornece 
actualmente 90% das suas necessidades em 

electricidade e aumentar (com o apoio da 
UE) as superfícies de irrigação. A barragem 
foi previamente autorizada pela Autoridade 
da Bacia do Níger, que congrega a Guiné, 
o Mali, o Níger, o Benim e a Nigéria (curso 
principal), o Burquina Faso, os Camarões, a 
Costa do Marfim e o Chade (os afluentes) a 
fim de gerir em condições sustentáveis uma 
bacia fluvial cada vez mais poluída (vivem 
nela 100 milhões de pessoas) e assoreada. 
Os mesmos desafios, a mesma cooperação 

entre os países vizinhos do lago Chade. A 
Comissão da Bacia do Lago Chade, que 
reúne o Níger, os Camarões, a Nigéria, o 
Chade e a África Central, comprometeu-se, 
em 2008, a restituir a esta bacia seca a sua 
configuração de zona húmida. M.M.B.

A água, factor 
de integração 
regional

Forças centrífugas e relações sociais 
caracterizadas pela zombaria

D
uas etnias constituem três quar-
tos da população nigerina, con-
centradas principalmente no Sul: 
os Haúças e os Djermas-Songais. 

Os primeiros, grandes comerciantes, detêm a 
maior quota (43% da população) e situam-se 
no centro e no leste com uma área cultural 
que penetra, em larga medida, na Nigéria, o 
que explica a grande porosidade da fronteira 
entre os dois países. Os segundos, perto de 
18% da população, são os descendentes do 
império Songai estabelecido no século VII 
na bacia hidrográfica do Níger e destruído 
pelos marroquinos dez séculos depois. Os 
Tuaregues e os Tubus (cerca de 8,5%) ocupam 
o norte e o nordeste do Níger, os Kanuris e 
Budumas (5%) o extremo leste perto do lago 
Chade e os Peuls (8,5%), grandes criadores 
de gado, ocupam o conjunto do território. 
Tuaregues e Peuls governaram o país entre 
os séculos XVII e XIX.
 

Não faltam causas para tensões entre todos 
estes povos: uma elite política formada pelos 
Franceses que privilegia os Djermas, os 
criadores de gado, em particular os Peuls 
bororos, rejeitados pelos sedentários, os 
Tuaregues do norte que se sentem lesados 
por um poder central que se apropria das 
receitas resultantes da exploração do urânio 
na sua região. As revoltas destes últimos, rep-
rimidas a ferro e fogo em 1990, estão ainda 
em todas as memórias e mantém-se viva a 
tensão entre o poder central e o Movimento 
dos Nigerinos pela Justiça (MNJ), principal 
movimento rebelde tuaregue.

No entanto, estas populações aprenderam 
a coabitar adoptando mecanismos de pre-
venção de conflitos. Uma destas práticas é 
a parenté à plaisanterie (relações sociais que 
se caracterizam pela zombaria), costume que 
admite, e até por vezes impõe, a zombaria, 
ou mesmo o insulto, entre membros de uma 
mesma família ou de etnias diferentes, sem 
quaisquer consequências. Um costume qual-
ificado de “aliança catártica” pelo etnólogo 
francês Marcel Griaule. M.M.B.

O Níger é uma verdadeira encruzilhada entre a África do Norte e a África subsariana como 
provam as diferentes etnias que o povoam. 

A gestão das bacias hidrográficas 
do Níger e do lago Chade, um 
notável factor de cooperação 
regional.
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Monumento do Grão-Duque Gedimina da Lituânia, erigido por Vytautas 
Kašuba, Praça da Catedral, em Vilnius, 2009. © Debra Percival

 NLituânia foi mencionada pela pri-
meira em documentos escritos 
há mil anos, em 1009. Em 1253, 
o Duque Mindaugas foi coroado 

Rei da Lituânia e foi o único rei do país. Foi 
durante o seu reino que Vilnius foi mencio-
nada pela primeira vez como capital e que 
foi construída a Catedral Católica da cidade, 
muito embora a maioria da população fosse 
pagã nessa altura. Em 1325, Gediminas 
formou uma união com a Polónia através do 
casamento da sua filha com o filho do Rei 
da Polónia. A Comunidade Polaco-Lituana 
nasceu em 1387 sob a União de Krewo. Os 
exércitos comuns da Polónia e Lituânia, 
liderados respectivamente por Jogaila e o 
Grão-Duque da Lituânia, Vytautas, derro-

taram os invasores, Cavaleiros Teutónicos, 
na batalha de Grunwald. 

Nos séculos XIV e XV, a Lituânia tornou-se 
num dos maiores estados da Europa e desen-
volveu-se como um centro para o comércio 
da Europa Central e Oriental. No desen-
volvimento cultural cita-se a fundação da 
Universidade de Vilnius em 1579. Mas no 
fim do século XVI, começou a marginaliza-
ção política e cultural da Lituânia, a União 
de Lublin  marcou a união dos dois estados, 
Polónia e Lituânia, e o centro do enorme esta-
do foi transferido de Vilnius para Varsóvia.

No início do século XVIII, as forças suecas e 
russas tentaram avassalar o país e, em 1795, a 

Lituânia foi anexada à Rússia. Muitos habi-
tantes de Vilnius foram mortos ou deportados  
para as regiões orientais do império russo. 
Em 1830-1831, uma insurreição contra a 
administração russa deu origem a um período 
de repressão e de russificação da Lituânia. A 
administração russa fechou a universidade de 
Vilnius e transformou as igrejas católicas em 
igrejas ortodoxas. Em 1864, uma segunda 
insurreição foi pretexto para proibir a língua 
e a imprensa lituanas, embora a publicação 
de livros em lituano e a abertura de escolas 
lituanas continuassem em segredo. O renas-
cimento da cultura e tradição lituanas des-
pontou com a publicação do jornal “Auszra”, 
ou “Aurora”. A via-férrea São Petersburgo-
Vilnius-Varsóvia foi construída nesse período, 

Vilnius, uma das cidades mais belas da Europa, é a capital da Lituânia, um dos três Estados Bálticos. 
Geograficamente, Vilnius é, com Bucareste (Roménia) e Nicósia (Chipre), uma das capitais mais orientais da 
União Europeia, e, segundo estudos de cartógrafos franceses, situa-se no centro da Europa. Percorrer a história 
complexa da Lituânia, das suas guerras, divisão e unificação, torna-se indispensável para compreender como 
a cidade cresceu enquanto encruzilhada das culturas da Europa Ocidental e Oriental, enraizada num forte 
orgulho da nação, que só conseguiu a independência há duas décadas, espelhada numa cidade de cerca de 
544.000 habitantes. 

No canto mais 
oriental da 
UE, centro  
da Europa
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Catedral de São Estanislau e S. Vladislavo e Torre dos Telefones, Praça da Catedral, 2009.  
©  Debra Percival

Barricadas no exterior do Seimas (Parlamento): recordação da tentativa 
falhada de assalto ao edifício pelo Exército Vermelho, em 1991. ©  Debra Percival

Vilnius tornando-se assim no centro do renas-
cimento nacional.

> O grito de independência 
O grito de independência ouviu-se a seguir 
à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), na 
Declaração de Vilnius de 16 de Fevereiro de 
1918. Ora, quando os Alemães começaram 
a sua retirada, o estado lituano foi atacado 
pelo general polaco Józef Pilsudski, que se 
apoderou da cidade de Vílnius e do sul do 
país, dominados de 1920 a 1939. A Polónia 
manteve parte da sua anterior Comunidade 
Polaco-Lituana e a capital da Lituânia foi 
transferida para Kaunas. A assinatura do 
Pacto Molotov-Ribbentrop, 1939-40 em 
Vilnius, entre Hitler e Estaline, que definiu as 
esferas de influência na Europa até à invasão 
da União Soviética pela Alemanha Nazi, pôs 
um termo à independência do país.  

Entre 1941 e 1944, os Nazis e alguns parti-
dários lituanos organizaram o assassinato de 
200.000 Judeus, conhecidos por “Litvaks”. 
O regresso do Exército Vermelho e a incor-
poração da Lituânia na URSS em 1944 
por este exército levaram à deportação de      
250.000 Lituanos para a Sibéria, que já 
havia começado em 1941.  

A resistência clandestina esteve activa até 
1953, incluindo os “Irmãos da Floresta” 
(miško broliai). Em 19 de Maio de 1971, 
num acto de protesto contra a ocupação 
soviética, o estudante de 19 anos, Romas 
Kalanta, imolou-se pelo fogo em Kaunas.

> “Saįūdis”   
Em 1988, 500 representantes do mundo 
intelectual fundaram o Movimento – saįūdis 

– para a reforma do país e a bandeira lituana 
foi içada no castelo Gediminas. Começaram 
a ouvir-se gritos de independência contra 
a União Soviética e em 1991, dois milhões 
de pessoas de todos os Estados Bálticos – 
Lituânia, Letónia e Estónia – formaram uma 
cadeia humana de 650 quilómetros, entre a 
capital Vílnius da Lituânia e a capital Tallin 
da Estónia, em protestação contra o 50.º ani-
versário do Pacto Molotov-Ribbentrop. 

O  saįūdis obteve a maioria nas primei-
ras eleições livres da Lituânia em 1990. 
Consequentemente, o parlamento lituano 
– Seimas – proclamou a restauração da inde-
pendência da Lituânia e a retirada das forças 
soviéticas.

Em 1991, as forças soviéticas tentaram, mas 
falharam, o ataque ao edifício do Parlamento 
e numa frustrada tentativa de apoderar-
se da torre de televisão, foram mortos 14 
civis. Em Agosto de 1991, terminou o golpe 
de estado. A Suécia foi o primeiro país a 
abrir uma Embaixada em Vilnius e, em 
Setembro de 1992, a Lituânia e os dois 
outros Estados Bálticos foram admitidos nas 
Nações Unidas. 

As conversações de adesão do país à UE 
começaram em 1999, sendo um ponto difícil 
a paragem definitiva da central nuclear de 
Ignalina em 2010, que continua a ser um 
problema dado o abastecimento energético 
do país ficar praticamente dependente do 
gás proveniente da Rússia. O país é membro 
da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (NATO) desde 2004 e aderiu à União 
Europeia em 1 de Maio de 2004. 

Em 2007, a Lituânia integrou o grupo de 
países Schengen, que permite viajar sem 

fronteiras de e para os outros países mem-
bros do grupo. A primeira Comissária na 
UE, Dakia Grybauskaite, ganhou as eleições 
presidenciais em 2009, sendo assim a pri-
meira mulher a assumir a função de Chefe 
de Estado do país em 12 de Julho de 2009. 
Mas tomou os comandos do país em plena 
crise económica, ilustrada pelo desapare-
cimento da companhia aérea nacional, fly-
LAL, que suspendeu todos os seus serviços 
no início deste ano.

“vILNIUS:  
CIDADE DE FORASTEIROS”  
Publicado em colaboração com “Vilnius: 
Capital Europeia da Cultura”, este livro, 
escrito pelo académico Laimonas Briedis, 
descreve a alma da cidade e traça “um 
mapa do Continente Europeu nas ruas 
de Vilnius”. Este cidadão nascido em Vil-
nius, que partiu para um trabalho de in-
vestigação nas Universidades do Canadá, 
utiliza a literatura, os jornais e a reflexão 
das diversas culturas que, todas elas, 
deixaram marcas na cidade. “Ainda hoje 
Vilnius se apresenta como um estranho 
continental, uma natureza desconhecida – 
um intruso – num cenário bem elaborado 
da Europa”, diz o autor.

Baltos Lankos Publishers, 2009.

www.baltoslankos.lt  
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 Em que medida este ano mudou Vílnius 
enquanto Capital Europeia da Cultura?

“Vilnius – Capital Europeia da Cultura 
de 2009” e a comemoração do Milénio 

da Lituânia já são  estandartes da expansão 
da cidade a partir de 2005 e têm tido um 
impacto fundamental sobre o seu desenvol-
vimento. Nos últimos anos, tem sido dada 
ampla importância aos espaços de arte e cul-
tura onde o programa Capital Europeia da 
Cultura e Milénio da Lituânia podia ser rea-
lizado: o Palácio Real da Lituânia, a Galeria 
Nacional das Artes, a Editora de Artes, o 
Bairro Tymas, o Museu Técnico da Lituânia 
e a Galeria de Arte A.Gudaitis.

Também tem sido uma prioridade a reno-
vação dos espaços público, sobretudo a sua 
adaptação às pessoas com deficiência. A 
reconstrução da Avenida Gediminas – prin-
cipal artéria da cidade – foi concluída recen-
temente. A renovação das margens do Neris, 
Sereikiškės, Kalnų, Vingis Parks, e das mar-
gens do Vilnia estão em curso. 

O número de turistas aumentou?  

“Vilnius – Capital Europeia da Cultura de 
2009” tem atraído muitos turistas, mas é 
verdade que a crise económica mundial tem 
tido um efeito negativo e reduzido o número 
de voos directos da Europa para Vilnius. 

Os outros países da UE têm investido na sua 
cidade?

O fluxo de investimento em fins de 2009 e 
princípios de 2010 diminuirá, mas isso já 
não é uma surpresa. Globalmente, estamos 
contentes que o contexto continue positivo. 
É um bom exemplo disso o centro comercial 
e de diversão “Ozas”, que abriu há alguns 
meses. O investimento alemão neste centro é 
da ordem de 200 milhões de euros. 

Quais são os seus projectos em infra-estruturas a 
longo prazo? 

Embora haja muitos projectos actualmente 
pendentes, temos planos ambiciosos para 
o futuro em termos de desenvolvimento 
sustentável da cidade. A curto prazo, ten-
cionamos introduzir um sistema de trânsito 
de bicicletas independente, o mesmo que já 
existe em Estocolmo, Bruxelas e em muitas 
outras cidades europeias. A longo prazo, 
está em estudo o plano para um museu 
Guggenheim-Hermitage em Vilnius e conti-
nuaremos a construção do Estádio Nacional 
de Futebol assim como o desenvolvimento 
de circunvalações. Mas, por enquanto, não 
estão previstos grandes investimentos em 
superfícies asfaltadas, uma vez que o sistema 
de controlo automatizado do tráfego recente-
mente iniciado reduziu o fluxo de tráfego. 

Tenciona geminar a cidade de Vilnius com outras 
nações em desenvolvimento? 

Vilnius mantém relações amigáveis com 
cidades de países em desenvolvimento e 
tradicionais. Sendo uma capital da União 
Europeia, Vilnius tem experiências a par-
tilhar com as cidades de futuros países da 
União Europeia ou com países em vias de 
integração europeia. Podemos citar como 
exemplo os recentes acordos de cooperação 
com Kisinov (Moldávia) em 2006 e Tbilisi 
(Geórgia) em 2009. As cidades mostraram-
se interessadas na nossa experiência em ter-
mos de administração e governação urbanas, 
como a construção de alojamento social, 
melhoria da infra-estrutura de transpor-
tes urbanos, preservação do património e 
atracção de investimento estrangeiro. Vilnius 
mantém regularmente o intercâmbio de 
experiências com cidades do Cazaquistão, 
Ucrânia, Polónia e Bielorrússia. D.P.

Uma cidade em mutação constante
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Presidente da Câmara de Vilnius, Vilius Navickas, revelou-nos a sua visão a longa prazo para 
a capital, cujo crescimento tem sido afectado desde há pouco pela crise económica global. 
A União Europeia dotou 7 mil milhões de euros dos Fundos Estruturais (2007-2013) para o 
desenvolvimento da Lituânia.       

Vilnius é uma cidade muito verde, 2009. ©  Debra Percival
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Uma mistura de passado e presente   
Espaços verdes – inclusive os 28 quilómetros do Parque Trakai a oeste de Vilnius – rios fluen-
tes, elegância e vida, fazem de Vilnius uma cidade onde é agradável viver. A sua arquitectura 
ecléctica, indo do Barroco a monumentos monótonos da era soviética, atrai cada vez mais visi-
tantes. No decurso da história, as sucessivas populações lituanas deixaram as suas marcas na 
cidade, onde vivem actualmente 84,3% de Lituanos, 6,2% de Polacos, 5% de Russos, 1,1% de 
Bielorrussos e 0,6% de Ucranianos.     

 O 
Instituto Geográfico Nacional 
Francês está situado no centro 
continental da Europa a 54 
graus e 50 minutos de latitude, 

25 graus e 18 minutos de longitude, ou 
exactamente a seis quilómetros a norte da 
Cidade Velha de Vilnius. Como escreve 
Laimonas Briedis no seu livro, Vilnius: City of 
Strangers* (Vilnius, Cidade de Forasteiros): 
“Vilnius no século XX é exactamente como 
o centro geográfico da Europa: sempre a 
mudar, recalcular, replanear e, mesmo assim, 
sempre capaz de alcançar um sentido fixo ou 
uma localização estável.”  

As ruas estreitas da Cidade Velha preservam 
os negócios dos comerciantes de outrora que 
continuam a prosperar hoje ainda: esculturas 
em Madeira (o país está coberto, aproxima-

damente, por 30 % de zonas florestais), ves-
tuário tecido em linho, insuflação de vidro 
e peças de joalharia trabalhadas em âmbar 
báltico proveniente de resina fossilizada de 
árvore, excretada há cerca de 40 milhões 
de anos e depositada nas margens do mar 
Báltico. 

A praça da Catedral situa-se no centro da 
cidade. A primeira construção da Catedral 
data de 1251, no lugar de um antigo templo 
pagão, e foi elevada à dignidade de Basílica 
em 1922. As três cruzes brancas na colina 
acima da praça foram erigidas no século XVII 
para marcar o ponto onde foram crucificados 
sete monges franciscanos. As cruzes originais 
foram retiradas e enterradas pela ocupação 
soviética mas, em 1989, foram reconstruídas 
e tornaram-se num símbolo, tanto do luto 

dos Lituanos como de esperança. Outro 
marco milenário é o Castelo Gedinimas, que 
data do século XIII e foi reconstruído pelo 
Grão-Duque Vytautas.

A Torre de Televisão de 326 metros, que foi 
cercada pelos tanques soviéticos em 1991, é 
visível de todo o lado. Outro marco impor-
tante é o museu do Holocausto. No exte-
rior do museu, há um monumento erigido 
em memória do Vice-Cônsul do Japão que 
passou 2139 vistos que salvaram a vida de 
inúmeros judeus lituanos. 

A Ponte Verde ou Žaliasis Tiltas sobre o rio 
Neris, que atravessa Vilnius, é assim chama-
da  após ter tido o  nome de um General do 
Exército Vermelho, e é um dos monumentos 
reminiscentes da época soviética. Construída 
em 1952, as esculturas erigidas em cada um 
dos quatro cantos representam os quatro 
pilares do antigo Estado Soviético: agricul-
tura, indústria e construção, paz e juventude. 
Atravessando para o outro lado entra-se 
numa zona onde as vitrinas comerciais e as 
lojas de comércio são símbolos do recente 
crescimento económico, ora perturbado pela 
crise global actual. D.P.

* Vilnius: City of Strangers, por Laimona Briedas, 
Baltos Lankos Publishers, 2009.

Palavras-chave  
Vilnius; Instituto Geográfico Nacional 
Francês; Laimonas Briedis; Rio Neris; 
Debra Percival.

Indústria soviética, ponte Neris, Vilnius, 2009.  
© Debra Percival

Arquitectura na margem do rio, 2009. © Debra Percival

Poste de sinalização para a República de Užupis, 2009. 
 © Debra Percival

República de UžUpiS 
Siga uma das sete pontes – prenhes de 
cadeados gravados com nomes de casais 
que procuram perpetuar aí o seu amor en-
cadeado – sobre o rio Vilnia e deambule 
na República de Užupis. Esta zona, que 
significa literalmente “lugar do outro lado 
do rio”, foi completamente desprezada na 
época soviética. Os artistas foram para lá 
viver e, em 1997, declararam a sua inde-
pendência, com um presidente, uma ban-
deira e uma constituição escrita em placas 
fixadas numa parede da rua. Uma das 
máximas reza: “A população tem o direito 
de ser insignificante e desconhecida.” O 
dia da independência é o dia dos enganos 
(1 de Abril).
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Evaldas Ignatavičius, o 
Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Lituânia, 
responsável pelo pelouro da 
política de cooperação para 
o desenvolvimento, disse que 
o seu pequeno país tem um 
orçamento limitado para o 
desenvolvimento bilateral, 
pelo que uma abrangência 
global torna-se difícil. Assim, 
orienta-se de preferência 
essa ajuda para áreas em 
que ela pode ser mais eficaz, 
em linha com os objectivos 
políticos, tais como os seus 
vizinhos imediatos e o 
Afeganistão. 

 Numa entrevista concedida a 
O Correio em Vilnius, o Vice-
Ministro falou de “ajustamento 
das nossas políticas de desen-

volvimento com os nossos objectivos de políti-
ca estrangeira e as nossas prioridades de 
alargamento da União Europeia”. “Temos 
experiência de integração e tentamos utilizar 
estes instrumentos e mecanismos para out-
ros países que têm como objectivo aderirem 
futuramente à União Europeia”, declarou ele.    

O programa nacional de cooperação para o 
desenvolvimento e promoção democrática, 
que concentra a ajuda bilateral, focaliza-
se, por este motivo, em países que fazem 
parte da Política Europeia de Vizinhança da 
Comissão Europeia: Bielorrússia, Ucrânia, 
Moldávia, Geórgia, Arménia e Azerbaijão, 
e também o Afeganistão, onde são afectados 
50% dos fundos. 

O Vice-Ministro explicou que é também 
uma questão de não dispersar inutilmente 
os fundos mas de os tornar eficazes. O orça-
mento da ajuda bilateral do país para 2009 
representa cerca de 2,5 milhões de euros. 
“No ano passado, era um pouco mais, mas 
tivemos que reduzir esse montante. Para o 
próximo ano, ainda não sei”, desabafou ele 
(ver www.orangeprojects.lt).

No total, disse-nos que a Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (ODA) da Lituânia seria 
de 0,1% do Rendimento Nacional Bruto 
(RNB): “ Não é um montante enorme, mas 
já não é mau.” Em 2008, totalizou 1,13% 
do RNB, ou seja 41 milhões de euros. Esta 
verba inclui os compromissos internacionais. 
Por exemplo, a partir do próximo ano, a 
Lituânia deverá contribuir, pela primeira vez, 
para o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(2008-2013) para os Estados ACP, com uma 
dotação de 27,2 milhões de euros.   

Perguntámos ao Ministro porque é que uma 
parte do orçamento não é utilizada para reduz-
ir a pobreza em África, ao que ele respondeu: 
“No passado, tínhamos alguns projectos e 
esperamos retomá-los. Hoje, porém, quer-
emos realizar os melhores resultados pos-
síveis com os recursos relativamente escassos 
de que dispomos e isso não é possível nos 
países africanos nem das Caraíbas, porque 

A política de 
desenvolvimento  
da Lituânia volta-
se para Leste 

N
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há custos de transporte muito elevados e nós 
não temos peritos bem preparados para tra-
balharem em África. Para a Europa Central 
e a Ásia Oriental, temos pessoal que pode 
falar russo e comunicar e também dispomos 
das competências de que precisam esses 
países para se transformarem”, rematou. 
Os projectos financiados nessas regiões são 
projectos sociais clássicos, pequenos pro-
jectos de purificação da água e projectos de 
construção de pequenas centrais eléctricas. 

> Afeganistão
“Estamos financiando un número cre-
ciente de proyectos clásicos de desarrollo en 
Afganistán: éste es el centro de nuestra coop-
eración para el desarrollo, combatir la pobreza 
y el analfabetismo, ayudando a transformar 
la agricultura, o la construcción de escue-
las y de pequeñas plantas hidroeléctricas. 
También tenemos un proyecto pequeño en 
Palestina,” añade el Viceministro. ¿Por qué 
centramos nuestra política en Afganistán? 
“Somos responsables allí de un equipo pro-
vincial de reconstrucción y vemos el valor 
añadido de la cooperación civil y militar. 
Podemos controlar nuestros proyectos, algo 
difícil de conseguir en países muy distantes 
del continente africano,” asevera.

Mientras que el Estado báltico vecino, 
Estonia, canaliza toda su financiación para el 
desarrollo a través de organizaciones y agen-
cias internacionales, el Viceministro añade: 
“Mantenemos una política de visibilidad y 
de continuidad de nuestra labor de desarrol-
lo como política exterior.”  Lituania tiene 
actualmente solo una embajada en África, en 
El Cairo. Los expertos técnicos del depar-
tamento de asuntos exteriores están actual-
mente en período de formación para el ejer-

Evaldas Ignatavičius, Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 2009. © Debra Percival
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ONG DA LITUâNIA CHAMAM A ATENçãO PARA A ÁFRICA
Julius Norvila é o representante da ONG 

Humana de desenvolvimento na Lituânia e 

critica o facto de metade dos fundos para 

o desenvolvimento irem para o Afeganis-

tão e para os países ribeirinhos da Lituâ-

nia, onde o nível de vida é mais elevado 

do que em muitas nações em desenvolvi-

mento. Sedeada no Zimbabué e especial-

mente conhecida na Escandinávia, Julius 

Norvila afirma que a ONG Humana vende 

roupa em segunda mão para angariar fun-

dos para projectos de desenvolvimento, 

prioritariamente na área da educação e 

nas zonas rurais. Julius Norvila, que tra-

balha também para o Instituto de Ética 

Social, uma organização privada criada 

por vários Lituanos, está empenhado na 

formação de Lituanos em matéria de de-

senvolvimento internacional, convidando 

personalidades africanas para palestras 

em escolas lituanas. 

 

Ele discorda  daqueles que dizem que os 

Lituanos não conhecem nada dos países 

em desenvolvimento nem estão interes-

sados neles. É um “segredo que toda a 

gente pode saber”, afirma ele, que alguns 

Lituanos, interessados nas divisas estran-

geiras e em carreiras futuras, foram “pré-

seleccionados” pelas antigas autoridades 

soviéticas durante a Guerra Fria para tra-

balharem em vários Estados africanos, e, 

por conseguinte, sabem o que significa 

“solidariedade global do trabalhador”. E os 

Lituanos mostram um grande interesse no 

trabalho de voluntariado em África, onde 

trabalham muitos em programas executa-

dos por Noruegueses e Suecos. A ONG 

Humana é membro de Trialog, um grupo 

de ONG de Desenvolvimento na União 

Europeia alargada, e participa no grupo 

“Aid Watch” da Confederação Europeia 

de ONG de Urgência e Desenvolvimento 

(CONCORD). 

Uma sondagem efectuada em meados de 

2008 pelo Centro de Informação e Apoio 

das ONG e pelo centro de investigação so-

bre o mercado lituano, “Vilmorus”, revelou 

que 65,5% dos cidadãos lituanos aprovam 

a partilha de apoio e conhecimento com os 

países em desenvolvimento, embora este 

valor tenha diminuído em relação a 2005, 

que era então de 72%. Destes, conclui Nor-

vila, 60% consideram que a ajuda deve ser 

afectada à África e 30% ao Afeganistão, 

embora a mesma sondagem revele que 

especialmente os jovens vêem a Lituânia 

como um pequeno país, sem posses para 

dar ajuda, e conheciam muito pouco sobre 

o destino da ajuda da Lituânia.     

O Centro de Informação e Apoio das ONG 

está a executar o projecto, “Estamos pre-

parados”, financiado pela CE para reforçar 

a educação em matéria de política de de-

senvolvimento no país.

cicio de la presidencia de la UE por Lituania 
en 2013. El país ocupa actualmente la presi-
dencia de la Comunidad de Democracias 
de 140 naciones, creada en 2000 por el 
entonces Ministro polaco de asuntos exteri-

ores, Bronislaw Geremek y la ex Secretaria 
de Estado de EE UU Madeleine Albright, 
para promover normas y reglas democráti-
cas globales. “Muchos países africanos son 
activos en este ámbito,” dijo. D.P.

Palavras-chave   
Evaldas Ignatavičius; Lituânia; Julius 
Norvila; Afeganistão; CONCORD; 
Trialog; Debra Percival.

ÁFRICA EN EL PARLAMENTO LITUANO
El parlamentario Egidijus Vareikis, de la 

Democracia Cristiana, apodado “sello”, es 

uno de los pocos miembros del Parlamento 

lituano interesado por cuestiones africanas. 

Pertenece al grupo de los Parlamentarios 

Europeos por África (AWEPA). “Para los li-

tuanos, África sigue siendo terra incognito, 

afirma. Un interés animado en las relacio-

nes diplomáticas es el trasfondo de su pen-

samiento sobre la globalización en su obra 

“Globalusis Futbolas” o “fútbol global”. Se 

está planteando actualmente si el concepto 

de democracia goza de “universalidad”. “¿Es 

buena para África la misma democracia li-

beral que tenemos en la UE?” se pregunta. 

“¿Hay alternativas? Le gustaría que Lituania 

financiara más proyectos de desarrollo en el 

África subsahariana, quizás de forma trian-

gular con otros Estados de la UE.  

PALADÍN  
APASIONADO DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS

¿En busca de un miembro del Parlamento 
Europeo que se ocupe de cuestiones de 
derechos humanos? Ahí está Leonidas 
Donskis. Antiguo profesor y decano de 
la universidad de Ciencias Políticas de 
Vytautas Magnus, Kaunas fue elegido 
para servir por primera vez durante cinco 
años en el PE en junio de 2009. Se ha 
convertido en un destacado integrante del 
Comité de Desarrollo y del Subcomité de 

Derechos Humanos. También es coordi-
nador de su grupo político – la Alianza de 
Liberales y Demócratas para Europa – en 
cuestiones de derechos humanos. Desea 
invitar a “gente audaz de los medios de co-
municación” de Rusia a las audiencias del 
subcomité. Se siente particularmente indi-
gnado por la violencia contra las mujeres y 
los niños, tanto en Lituania como a escala 
global.

Crianças da escola primária, em Kaunus, “atacam”  
o Director do projecto de desenvolvimento Humana, 

Kenneth Musonda, da Zâmbia. © Julius Norvila
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 Amarca Cultura ao Vivo foi inspi-
rada pelo método de “transmissão 
de vida” do sector audiovisual e 
por “Fluxus”, um movimento van-

guardista do início da década 70, criado nos 
Estados Unidos pelo artista lituano George 
Maciunas, e assenta a arte como sendo aqui-
lo que surge neste preciso momento, disse o 
Sr. Kvietauskas no seu escritório do edifício 
municipal em Vilnius.

No planeamento de eventos ao longo do 
ano, os Lituanos apresentaram ideias espon-
tâneas de projectos capazes de reflectirem 
cabalmente a ideologia da cidade. Alguns 
destes escassos projectos foram desenvol-
vidos. Impôs-se desenvolver um programa 
diversificado, disse o seu director, uma vez 
que os acontecimentos culturais regulares 

proporcionaram à cidade “algo especial” 
para 2009. Foram desenvolvidas outras ini-
ciativas pela equipa Cultura ao Vivo a fim de 
atrair artistas específicos.

Foram pontos fortes do programa infor-
mal um espectáculo especial de música e 
luz, apresentado pelo artista alemão Gert 
Hof, e uma interpretação do bailado de 
Tchaikovsky, o Quebra-Nozes, no Palácio de 
Concertos e Desporto de Vilnius, anterior-
mente fechado. E foi aberta uma pista de gelo 
ao ar livre no City Hall Square no início de 
2009, com espectáculos das estrelas lituanas 
de patinagem artística, Margarita Drobiazko 
e Povilas Vanagas. 

O Sr. Kvietauskas frisou que um importante 
programa de teatro e um festival de ópera de 

Vilnius que tiveram lugar em Junho de 2009 
estão a tornar-se em eventos fixos do calen-
dário cultural da Lituânia.

Foram abertos novos espaços de arte contem-
porânea, como por exemplo, uma exposição 
itinerante em estações de caminhos-de-ferro 
e rodoviárias e, a partir de Setembro de 
2009, será organizada, em terrenos próximos 
do aeroporto, uma exposição ao ar livre de 
esculturas de artistas da Polónia, Rússia, 
Bielorrússia e França.

Sendo uma das capitais mais orientais (as 
capitais da Roménia e de Chipre são mais 
orientais) da União Europeia, serviram de 
tema as influências culturais dos vizinhos, 
inclusive uma exposição do trabalho do exce-
lente artista georgiano, Niko Pirosmani.

Cultura ao  
vivo invade 
vilnius 
Rolandas Kvietauskas, Director de “Vilnius-Capital Europeia da Cultura de 2009”*, explicou-
nos como o programa, apoiado pela Comissão Europeia e apresentado como  Cultura ao 
Vivo pelos organizadores, viaja através de muitas influências variadas e ricas da Lituânia, 
uma encruzilhada de culturas da Europa Oriental e Ocidental. Nessa função desde Fevereiro 
de 2009, disse-nos que a Cultura ao Vivo vai do artesanato até concertos de música clássica. 
São criados eventos tradicionais e novos espaços públicos que são vitrinas de novos talentos 
artísticos da Lituânia e de outros países da União Europeia.

Logótipo Cultura ao Vivo, Vilnius, 2009. © Debra Percival
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> O passado soviético
Cultura ao Vivo não se esqueceu de incluir no 
programa o período de ocupação soviética da 
Lituânia. De 2 de Outubro a 7 de Dezembro 
de 2009, terá lugar uma exposição na nova 
National Art Gallery (Galeria Nacional de 
Arte) em colaboração com a Victoria and 
Albert Exhibition de Londres intitulada 
“Arte Moderna e Desenho do período da 
Guerra Fria (1945-1970)”. Esta exposição 
inclui o primeiro satélite artificial da terra, 
o “Sputnik”.

Está previsto que um projecto destinado a 
recriar a “atmosfera profunda da era sovié-
tica” receberá, em 2010, um subsídio da 
Comissão Europeia, a fim de comemorar a 
Segunda Guerra Mundial, inclusive a depor-
tação de Lituanos para a Sibéria. 

Apesar da falta de voos directos para 
Vilnius a partir de outras cidades da União 
Europeia, os centros de informação turís-
tica em Vilnius registaram um aumento de  
27 % de visitantes aos seus monumentos 
na primeira metade de 2009, afirma o Sr. 
Kvietauskas, mas a contribuição de Cultura 
ao Vivo é superior às estatísticas turísticas, 
disse ainda o director.   

“Criámos novas relações entre artistas, 
empresas e instituições e demos a opor-
tunidade a um grande número de artistas 
famosos apresentarem-se num novo espaço”, 
disse, referindo-se a “ART-O-THLON”, 
um espectáculo realidade onde 4 grupos 
de artistas jovens, essencialmente lituanos, 
criaram diferentes peças artísticas durante 
7 semanas, sendo o seu trabalho exibido 
directamente pela televisão nacional e ava-
liado por um painel de especialistas e pelo 
público por telefone. O prémio, atribuído a 
“Die kictch en”, é a oportunidade de criar 
uma escultura permanente para o Parque 
Europeu (Europos Parkas), um parque ao ar 
livre fora da cidade.  

Noutro projecto Cultura ao Vivo, 
jovens realizadores da Estónia, Bélgica 
e Polónia realizaram filmes documentá-
rios sobre a sua própria visão de Vilnius.  

> O “Arco” 
“Krantines arka” ou “Embankment arch” 
(o Arco), um enorme arco enferrujado sobre 
o rio Neris, construído com velhos tubos 

ExTRACTOS DE vILNIUS  
A artista austríaca, Anja Westerfrölke, foi 

designada para a igreja esquecida por de-

trás de altos muros e portais trancados, 

que no século XVIII pertencia a um con-

vento e passou depois, a partir de 1948-

2007, a ser uma prisão para homens. Ela 

persuadiu a municipalidade de  Vilnius a 

abrir o Sagrado Coração de Jesus (Igreja 

Vistanines) para poder instalar a sua Cul-

tura ao Vivo. Mikas Zukauskas, que nos 

passeou em volta da igreja, explica que as 

chapas finas de tecido das paredes e das  

janelas, onde estão esboçados os planos 

originais da igreja, como desenhos de ar-

quitecto, evocam as vidas anteriores do ed-

ifício. Há obras de arte criadas pelos reclu-

sos na sua época mais recente. O visitante 

reflecte em muitos episódios da história 

em Vilnius. A igreja pede agora uma nova 

vida. Há quem sugira transformá-la num 

futuro centro de reuniões para mulheres; 

outros preferiam que ela fosse restaurada 

na sua antiga magnificência de igreja. A in-

stalação estará presente até 6 de Dezem-

bro de 2009.

Palavras-chave 
Capital Europeia da Cultura; Cultura 
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Percival.

de gás por Vlada Urbanavičius, relevou-se  
ser uma das mais controversas obras de 
escultura financiada por Cultura ao Vivo. 
Esta obra tem por objectivo levar os tran-
seuntes a observar o meio acidentado que 
rodeia a cidade de Vilnius, apreciando-o ou 
detestando-o. Esta obra suscitou um imenso 
debate na Lituânia sobre o que é a arte e ao 
mesmo tempo a “possibilidade de observar 
espaços públicos e a maneira como estes são 
utilizados e fornecem uma plataforma aos 
artistas”, comenta o Sr. Kvietauskas. 

Tem algumas sugestões para futuras capitais 
europeias da cultura? 

“O investimento cria reais possibilidades de 
mudança das cidades a longo prazo. Se a 
cidade decidir criar algo de interessante para 
as suas comunidades, o novo aspecto criado 
motivará as  pessoas a viverem aí e a virem 
do exterior.” Disse ainda: “Mostra o poten-
cial de cultura para associar os diferentes 
sectores a tornar a cidade mais interessante 
com uma nova e melhor qualidade de ser-
viços.” Pécs (Hungria), Essen (Alemanha) e 
Istambul (Turquia) são Capitais Europeias 
da Cultura para 2010. D.P.

Para o calendário informal de Cultura ao Vivo 
de Setembro a Dezembro de 2009, inclusive o 
programa de filmes “Crossing Europe” e o evento 
europeu do jazz, ver: www.culturelive.it/en/ 

* O programa Capital da Cultura foi lançado em 
1985, a partir de uma proposta original da antiga 
Ministra da Cultura grega, Melina Mercouri.
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Director de Cultura ao Vivo, Rolandas Kvietauskas, 2009. 
© Debra Percival

Aprecie-o ou deteste-o “Krantines arka” ou “Arco” 
por Vlada Urbanavičius, 2009. © Debra Percival



N. 13 N.E. – SETEMBRO OUTUBRO 2009 59

A
exposição com o nome M’Afrique 
envolveu fotógrafos e artistas plás-
ticos africanos assim como artesãos 
senegaleses e designers de renome 

internacional. Foram produzidos objectos 
de design, concebidos por Tord Boontje, 
Bibi Seck, Ayse Birsel, Patricia Urquiola e 
Stephen Burks e realizados no Senegal por 
artesãos locais. M’Afrique apresentou tam-
bém produtos novos inspirados por África, 
tais como a poltrona “Binta” de Philippe 
Bestenheider e o “Bogolan bouffe”. Vários 
dos designs clássicos, icónicos e famosos 
(Sofás Do-lo-rez, chaises longues Antibodi, 
poltronas Bohemian, cadeiras Bouquet) 
foram estofados com tecidos africanos. Esses 
tecidos não são simples têxteis para comprar 
ou vender ou para usar na confecção de 
roupas, representam sobretudo uma forma 
de comunicação para as mulheres porque a 
riqueza dos mesmos é indicativa do estatuto 
social da família. 
A Bienal de Dakar, um ponto de referên-
cia em que se reúnem artistas e críticos 
de arte de todos os cantos do mundo para 
se manterem actualizados com a pesquisa 

artística africana, foi um dos pontos de par-
tida para este projecto. Foi aqui que Patrizia 
Moroso estabeleceu contacto com alguns 
dos artistas que convidou para participarem 
na exposição, tais como o senegalês Soly 
Cissé, o artista “nubiano” Fathi Hassan 
que vive em Itália e o fotógrafo autodi-
dacta Mandémory. Patrízia Moroso foi a 
essa bienal para envolver David Adjaye na 
exposição, um dos arquitectos mais conhe-
cidos na cena internacional. Em M’Afrique, 
David Ajaye apresentou o seu projecto de 
pesquisa “Cidades Africanas”, que con-
sistia num documentário fotográfico de 
cinco cidades africanas (Dacar, Adis Abeba, 
Harare, Pretória e Bamaco). Stephen Burks 
reuniu tudo para criar um espectáculo de 
enorme beleza. 
“Multifacetada, a África moderna merece 
ser conhecida e apoiada pela originalidade 
das línguas criativas com as quais enriquece 
a cultura global”, diz Patrizia Moroso. “O 
continente africano é extraordinariamente 
rico em criatividade, materiais e ideias que 
representam autênticas fontes de inspiração 
e ‘alimento’ para nós. Quando aplicados 

C riatividade

Uma das exposições mais apreciadas este ano no Salone 
del Mobile no stand da Moroso em Milão organizada 
pelo designer afro-americano estabelecido em Nova 
Iorque Stephen Burks e Patrizia Moroso, a energética 
directora criativa da empresa.

África,  
à frente no 

design  

Andrea Marchesini 
Reggiani

A

Instalação Moroso na sala de Exposição África, no Salão 
do Mobiliário em Milão. © Moroso

Fathi Hassan,  Eating star (Comendo carambolas), na sala 
de Exposição África, Salão do Mobiliário em Milão. © Moroso
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ao design, geram produtos que exsudam 
tradição e modernismo, inovação e história, 
forma e beleza.” 
Uma das representações concretas mais 
valiosas desta ideia é o simbolismo expresso 
em várias formas, através das palavras escri-
tas por Fathi Hassand e através dos tecidos 
visualmente impressionantes concebidos e 
produzidos pela criadora de têxteis sen-
egalesa Aissa Dione. Aissa, que dirige uma 
galeria em Dacar, simboliza o sucesso das 
mulheres africanas ao nível da criatividade 
e das competências de gestão. Concentra-
se na necessidade de aumentar o valor dos 
têxteis produzidos usando técnicas africanas 
preciosas para protegê-los contra a invasão 
dos têxteis industriais estrangeiros, e no seu 
trabalho aplica o seu talento pictórico na 
criação de têxteis de algodão e ráfia.
O projecto no seu todo representa uma 
colaboração esplêndida entre artistas e cria-
tivos de todo o mundo, com África a desem-
penhar um papel central, não como um lugar 
de exotismo nostálgico mas uma fonte de 
ideias para a renovação da produção criativa 
contemporânea. As peças foram exibidas 
nos stands de Nova Iorque e serão colocadas 
à venda. O sucesso está garantido.

 M
uitas mulheres abandonam 
as suas vilas rurais e partem 
rumo às cidades, atraídas pelas 
condições e oportunidades 

presumidamente mais desejáveis em áreas 
urbanas e fugindo da deterioração das con-
dições de vida nas zonas rurais. Mas nor-
malmente, o que as espera nada mais é 

do que degradação da sua qualidade de 
vida e saúde. Oprimidas pela pobreza, a 
necessidade de encontrarem casa força-as 
muitas vezes a entrarem na prostituição, 
tornando-se este caminho o seu único meio 
de sobrevivência. Inevitavelmente contraem 
o VIH/SIDA.
A galeria de arte sd.com em Mbabane, está 

a tentar impedir que isto aconteça a mul-
heres das aldeias de Mpolonjeni e Ngomane. 
Apoia essas mulheres oferecendo-lhes tra-
balho como bordadeiras, na criação de obras 
de arte que serão depois comercializadas. 
Ao mesmo tempo a galeria melhora a sua 
qualidade de vida abastecendo as suas casas 
pobres de água e serviços sanitários. Isto 

Em Mbabane, a capital do pequeno Reino da Suazilândia, a galeria de arte sd.com 
foi criada para valorizar a produção artística local, com o objectivo de lutar contra a 
pobreza provocada pela migração interna.  

Sandra Federici

Suazilândia:  
Investir na cultura

Instalação Moroso na sala de Exposição África,  
no Salão do Mobiliário em Milão. © Moroso
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Criatividade  

tem um impacto positivo nas suas famíli-
as, e consequentemente em toda a aldeia. 
O objectivo é portanto acompanhá-las no 
caminho para a independência económica.  

A ideia pertence a Archie B. Magwaza, um 
engenheiro que é patrão de uma empresa 
que aluga e vende instalações sanitárias 
químicas. Foi ele que teve a ideia de criar 
esta galeria, que poderia gerir cuidadosa-
mente e com determinação juntamente com 
a sua actividade principal. Descreveu a 
origem da sua paixão pela arte:  

“Quando estava a estudar em Inglaterra, 
vivia com três estudantes franceses que 
se encontravam aí a estudar ao abrigo do 
programa Erasmus e foi graças a eles que 
descobri a beleza e vitalidade da arte con-
temporânea. A minha educação prosseguiu 
em Tóquio, onde comecei a recolher exemp-
los de técnicas especiais e estimulantes para 
criar arte contemporânea, para integrar no 
meu país quando regressasse.”

Foi assim que Archie começou a trabalhar 
como promotor de arte, criando a sd.com – 
uma galeria e estúdio assim como um café 
onde serve um excelente expresso italiano. 
Criou também uma empresa interessante 
de pesquisa e promoção da arte contem-
porânea local. O seu principal objectivo 
consiste em encorajar o crescimento dos 
artistas locais, providenciando alojamento 
para artistas visitantes qualificados, em 
colaboração com organizações de vários 
países, como o Núcleo de Arte em Maputo, 
o Bad Factory na África do Sul, a Fundação 
Gulbenkian e a Alliance Française. Em 
Janeiro de 2008 organizou a exposição “11 
artists from Africa Remix – Fringe Touring 
Exhibition”.

“Pretendo promover a prática de colecção 
nas classes superiores do meu país. Creio 
que é justo que aqueles que possuem meios 
económicos invistam em arte e não apenas 
em bens de luxo. Eu próprio sou um colec-
cionador, e em cada três anos exibo a minha 
colecção num museu. Gostaria também de 
organizar uma exposição com a colecção 
de arte real: o rei é uma figura importante 
aqui e isso seria uma extraordinária fonte de 
inspiração para a imaginação colectiva.”

Antes de sair, Archie mostrou-nos o seu 
último projecto: comprou um anfiteatro 
que era usado para a sedimentação do 
minério de ferro (na Suazilândia a indús-

tria extractiva de minério foi outrora uma 
actividade muito importante). Encontra-se a 
poucos quilómetros de Mbabane e está hoje 
abandonada. Archie planeia transformá-lo 
num espaço grande para eventos de teatro 
e de música. Como o anfiteatro já está 
montado, num impressionante cenário de 
pedras de minério de ferro, tudo o que é 
preciso é equipar o espaço de lugares, pal-
cos e luzes. As casas dos antigos mineiros 
já foram transformadas em lojas e oficinas 
para artesãos locais. Trata-se de um pro-
jecto privado, financiado localmente sobre-
tudo por agentes privados com um plano de 

actividades com início em Janeiro de 2010 e 
abrangendo um período de 18 meses. 

Como se pode ver, a Suazilândia não é 
apenas um país de cenários naturais impres-
sionantes e cultura étnica tradicional, 
“embalada” ad hoc para atrair turistas. A 
galeria sd.com é um exemplo de investimen-
to na produção de arte contemporânea que 
foi criada autonomamente, com uma visão 
aberta à troca e cooperação internacionais.

Archie B. Magwaza na sua galeria. © Fotografia de Sandra Federici

Um dos artefactos expostos na sd.com galeria.  
© Fotografia de Sandra Federici
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Elisabetta Degli Esposti Merli

Quénia: os ventos de Mudança

“U
ma série televisiva de classe mundial orgulho-
samente produzida no Quénia.” É assim que os 
produtores do The XYZ Show definem o seu tra-
balho. Esta série usa a sátira política sob a forma 

de um programa de bonecos, ao estilo dos programas britânico 
Spitting Image e francês Les Guignols – programas famosos por 
revelarem os escândalos, excentricidades e os esqueletos no armário 
dos políticos.

A sátira, como é do domínio comum, é algo que perturba bastante as 
autoridades e provoca suores frios aos políticos. Nas palavras do poeta 
latinista francês Jean de Santeul, “castigat ridendo mores” – “(pela 
sátira) rindo se castigam - ou criticam - os costumes”.
A sátira é uma forma de teatro e género de literatura que não conhece 
limites caracterizada por uma visão crítica da política e da sociedade 
que realça contradições dentro delas. Devido a isso, e também devido 
ao facto de a sátira ter um grande impacto na opinião pública, a 
mesma tem sido violentamente atacada pelas autoridades desde os 
mais longínquos tempos como os da Grécia Antiga.

No entanto, o actual governo presidido por Mwai Kibaki, à excepção 
de alguns comentários amargos por parte de alguns dos seus min-
istros, não colocou entraves à transmissão do programa. Este facto 
é a prova do nível de democracia e liberdade de opinião que existe 
actualmente no Quénia. Esta liberdade é muito importante não 
apenas nos países africanos, mas também nos países ocidentais. Em 
Itália, por exemplo, os políticos provavelmente não permitiriam a 
transmissão desse programa que seria visto como uma conspiração 
política contra a ordem estabelecida.

O criador da série, o cartunista Godfrey Mwampembwa, também 
conhecido por Gado, surgiu com esta ideia em 2002, no período 
de transição dos dias negros da ditadura do Kenyatta-Moi-Kanu 
para os “ventos de mudança” trazidos pelo novo presidente 

Kibaki. A série foi transmitida pela primeira vez em Maio de 2009, 
no canal de televisão privado Citizen TV, detido pela empresa de 
multimédia Royal Media. 
 
No seu trabalho, Gado criticou a política e os políticos envolvidos 
em negócios suspeitos, actos de corrupção, escândalos e fraudes 
ao longo dos anos. Laureado com o prémio Prince Claus em 2007, 
cartunista editorial do Daily e Sunday Nation e colaborador regular 
do New African, Courrier International, Business Day e Sunday 
Tribune, Gado teve a coragem para desafiar as reticências e medos 
dos produtores e organismos de radiodifusão televisiva produzindo 
uma série que toca de perto o público.

E a sorte favorece os audazes: após 13 episódios a série tem tido um 
enorme sucesso. Este sucesso mostra que o público queniano está aberto 
e receptivo a esta forma de expressão dura que é tão recente em África.

Qual é a estrutura do programa? É um programa de crítica social 
transmitido semanalmente, no qual os políticos são caracterizados 
em forma de bonecos de borracha com vista a enfatizar e salientar 
os seus defeitos e imperfeições.

A primeira série foi possível graças ao financiamento de fundações 
(como a Fundação Ford) e de embaixadas estrangeiras e desta 
maneira já esta a ser planeada uma nova série.
E como Gado diz, felizmente (ou não?!), os políticos continuam 
a oferecer-lhe “presentes” com material escandaloso sobre o qual 
basear o programa.  

Para acompanhar as últimas, visite o website http://www.xyzshow.
com/, onde pode descarregar episódios da série.

  
Criatividade

     

Inteiramente produzido no Quénia, o The XYZ Show é uma série televisiva que 
usa bonecos de borracha para abordar questões políticas sérias.

Fundos de ecrãs carregáveis gratuitamente em XYZ Show. 
Sítio web: http://www.xyzshow.com/
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P ara os mais jovens

Damien Glez, desenhador de Burkina Faso
www.glez.org

Tribo e democracia
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Sobre o artigo “Blogs: uma sala de reuniões 
para cartunistas africanos”
Soa lindamente. Podemo-nos reunir e con-
versar em qualquer parte do mundo sem 
necessidade de passaporte e mesmo assim 
sermos conhecidos em todo o mundo. Os 
cartoons começam a ganhar a sua parte 
de reconhecimento mundial na Internet. 
Graças à tecnologia!

Mtheto Lip Smile Lungu (África do Sul)

A palavra aos 
leitores!

MEIOS DE COMUNICAçãO SOCIAL E DESENvOLvIMENTO
Campanha Televisiva da SNV (ONG 
holandesa de desenvolvimento) www.
snvworld.org em Euronews. A partir 
do 19 de Outubro, “Making a differen-
ce” (Fazer a diferença), uma série de 
vídeo-reportagens produzida por cinco 
jornalistas em cooperação com o canal 

europeu de televisão EuroNews. As 
reportagens dão especial destaque a 
questões de desenvolvimento global, 
como a crise alimentar, a crise da ener-
gia, o fosso entre pobres e ricos e os 
efeitos da crise global no mundo em 
desenvolvimento. 

Rectificação

Uma carta, datada de 31 de Julho de 2009, 
da responsável na Comissão Europeia 
por Dominica, Granada, Santa Lúcia e 
Granadinas, Cristina Calabró, solicita-nos a 
publicação dos comentários a seguir relativos 
ao Relatório sobre Dominica e Granada (edi-
ção n.º 11):

Artigo “Ajuda da CE. Uma recompensa pela 
boa governação” (Edição11, página 40): 

“Ao abrigo do 10.º FED para a Dominica o 
domínio prioritário é o Apoio ao Orçamento 
Geral, considerando que os projectos mencio-
nados no artigo como incluídos no 10º FED 
dizem respeito ao programa de apoio ao sector 
da banana (Quadro Especial de Assistência) 
ou ao 9.º EDF, ao abrigo do qual as infra-
estruturas constituíam a principal área de 
intervenção. Se pretendermos ser mais pre-
cisos, a frase «[…] a criação, ou reabilitação 
de várias instalações agrícolas para aumentar 
(ênfase acrescentado) a exportação de bana-
nas[…]» é também questionável uma vez que, 

dado o declínio constante na exportação de 
bananas nas últimas décadas, a indústria 
dominicana está a lutar  para manter a produ-
ção/acesso ao mercado europeu mais do que a 
procurar aumentar os números.”
“…é insinuado que o objectivo do Quadro 
Especial de Assistência é «deslocar o impacto 
da diminuição das exportações de bananas», 
o que não é correcto uma vez que o objectivo 
do Quadro Especial de Assistência era o de 
melhorar a competitividade dos fornecedores 
tradicionais ou apoiar os seus esforços de 
diversificação».
«No rodapé no fim do mesmo artigo, Haiti 
aparece como um signatário do APE, o que 
não é correcto dado que o Haiti ainda não 
assinou o acordo.”   
“…em ambos os países (Dominica e Granada) 
surge alguma confusão entre o esquema do 
Quadro Especial de Assistência – que foi 
financiado através de uma rubrica orçamental 
da CE e expirou em Dezembro de 2008 – e os 
ciclos do FED. Há dois instrumentos diferen-
tes e isso deve ser dito claramente.”
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