
N. 14 N.E. – Novembro-Dezembro 2009

 + Especial Género e Desenvolvimento

Dossier

ACP e UE caminham lado  
a lado no sector da ciência

Descobrir a europa

Shannon
A história da República  

da Irlanda repete-se

reporTaGeM

Seicheles  
Segurança social 

sob o sol  

C  rreio



Comité Editorial 
Co-presidentes 
John Kaputin, Secretário-Geral 
Secretariado do Grupo dos países de Africa, Caraíbas e Pacífico 
www.acp.int

Stefano Manservisi, Director Geral da DG Desenvolvimento 
Comissão Europeia 
ec.europa.eu/development/

Equipa editorial
Editor-chefe 
Hegel Goutier

Jornalistas
Marie-Martine Buckens (Editor-chefe adjunto)
Debra Percival 

Editor assistente e Produção
Okechukwu Romano Umelo

Colaboraram nesta edição 
Elisabetta Degli Esposti Merli, Sandra Federici, Catherine Haenlein, Miagotar Japhet,  
Joshua Massarenti, Andrea Marchesini Reggiani, Alfred Sayila, Okechukwu Romano  
Umelo e Joyce van Genderen-Naar

Gerente de contrato
Gerda Van Biervliet

Relações Públicas e Coordenação de arte 
Relações Públicas
Andrea Marchesini Reggiani (Director de Relações Públicas  
e responsável pelas ONGs e especialistas)

Coordenação de arte, paginação
Gregorie Desmons

Distribuição
Viva Xpress Logistics - www.vxlnet.be

Agência de Fotografia
Reporters - www.reporters.be

Capa
Praia, Seicheles. © Hegel Goutier

Contracapa
Poster, no centro de Limerick, Irlanda. © Marie-Martine Buckens

Contacto
O Correio
45, Rue de Trèves
1040 Bruxelas
Bélgica (UE)
info@acp-eucourier.info
www.acp-eucourier.info
Tel: +32 2 2345061
Fax: +32 2 2801406

Publicação bimestral em português, inglês, francês e espanhol. 

Para mais informação em como subscrever,
Consulte o site www.acp-eucourier.info ou contacte directamente  
info@acp-eucourier.info 

Editor responsável 
Hegel Goutier

Parceiros
Gopa-Cartermill - Grand Angle - Lai-momo 

A opinião expressa é dos autores e não representa o ponto de vista oficial da Comissão 
Europeia nem dos países ACP. 

Os parceiros e a equipa editorial transferem toda a responsabilidade dos artigos escritos 
para os colaboradores externos.

www.acp-eucourier.info 
Visite o nosso sítio Web!

  Onde pode encontrar os artigos, 
la revista em pdf 

e outras informações 

C  rreio

O Espace Senghor é um centro 
que assegura a promoção de 
artistas oriundos dos países de 
África, Caraíbas e Pacífico e o 
intercâmbio cultural entre comu-
nidades, através de uma grande 
variedade de programas, indo das 
artes cénicas, música e cinema 
até à organização de conferên-
cias. É um lugar de encontro de 
belgas, imigrantes de origens 
diversas e funcionários europeus.

Espace Senghor
Centre culturel d’Etterbeek 
Bruxelas, Bélgica
espace.senghor@chello.be
www.senghor.be

Parceiro privilegiado



Índice
O CORREIO, Nº 14 NOVA EDIÇÃO (N.E)

N. 14 N.E. – NovEmbro-DEzEmbro 2009

PERFIL  
Jerzy Buzek, Presidente do Parlamento Europeu 2
Stephen T.K. Katenta-Apuli, Embaixador do  
Uganda junto da UE   3

EDITORIAL  5

EM DIRECTO
Hansjörg Neun, Director do CTA: Um homem  
engenhoso ao serviço dos agricultores do grupo ACP       6    

PERSPECTIVA  8

DOSSIER
A ciência entra na cooperação  

As riquezas perdidas, esquecidas e, às vezes, exumadas  
da África 13

Radioscopia do um continente 14

A ciência ao serviço do desenvolvimento sustentável 15

A locomotiva sul-africana  17

Cuba, onde ciência rima com desenvolvimento 18

Partilhar dados para melhorar a investigação médica 19

O quebra-cabeças da fuga de cérebros! 20

INTERACÇÕES
Jornadas Europeias do Desenvolvimento, Estocolmo 21

O continente africano em destaque no Prémio de 
Jornalismo Lorenzo Natali de 2009 24

A Estratégia UA-UE dois anos depois… 25

Plano de acção em andamento para criar ligações 

de transporte entre África e a UE 26

Para a África do Sul ter sucesso, é necessário que  
a nossa região e toda a África tenham sucesso 27

A SOCIEDADE CIVIL EM AÇÇÃO
As ONG de desenvolvimento preocupadas com as  
novas prioridades europeias 29

TRIALOG: alinhando os lados do triângulo ONG  30

COMÉRCIO
O Fundo Comum para os Produtos de Base atinge  
a maioridade 31

EM FOCO  
Boubacar Boris Diop: “Já não nos podemos apoiar  
no Muro de Berlim” 33

NOSSA TERRA 
Abelhas Africanas para o desenvolvimento 35

REPORTAGEM
Seicheles  

Quase uma máxima: Beleza, Liberdade, Segurança, 
Hospitalidade – e Farniente 37

Uma sequência bem temperada  39

Sucesso das reformas depois do espectro da bancarrota 41

Entrevista do Presidente James Alix Michel 42

Cooperação Seicheles-UE: Entrevista do Alessandro 
Mariani, Chefe da Delegação da UE 45

A grande aliança contra a pirataria somaliana 48

Wavel Ramkalawan: É preciso pôr cobro à política 
partidária  50

Caldeirão de culturas 51

DESCOBERTA DA EUROPA
Shannon 

Shannon, onde se renova a história da Irlanda 52

Os “Gansos Selvagens” no Tigre europeu  53

Um sentido histórico da solidariedade 55

O apoio indefectível do povo irlandês 56

“Os desafios são imensos, mas a região tem trunfos 
consideráveis” 57

O coração da música irlandesa bate em Ennis  58

Dos Gaeltachts às Cinzas de Ângela 59

CRIATIVIDADE 
Sílvia Bragança, uma artista multicultural 60

“Filmes ACP” do Programa ACP-UE: Apoio ao  
Sector Audiovisual e Cinematográfico   61

Denise Colomb: um olhar humanista 62

PARA JOVENS LEITORES
Investigação Científica 63

CORREIO DO LEITOR/AGENDA 64

C  rreio
A revista das relações e cooperação entre África-Caraíbas-Pacífico e a União Europeia

°



Nestes tempos de crise 
económica, o que é que o 
Parlamento pode fazer para 
promover o projecto de inte-
gração europeia?

As crises são sempre acompa-
nhadas de novos desafios e, 
evidentemente, numa altura em 
que enfrentamos uma crise eco-
nómica, é grande a tentação para 
as populações do mundo inteiro 
privilegiarem o interesse nacio-
nal. Neste contexto, a UE está 
felizmente em vantagem; pode 
contar com o sistema de integra-
ção regional mais avançado do 
mundo e actualmente é impossí-
vel recuar, porque o sistema está 
bem implantado. 

Foram os irlandeses que nos 
mostraram o caminho a seguir. 
Vendo o seu “Tigre Celta” vaci-
lar, apanhados pela tempestade 
económica mundial, colocaram 
a esperança no modelo europeu, 
dizendo resolutamente sim ao 
Tratado de Lisboa. Logo que 
todas as outras peças do puzzle 
estejam reunidas, a UE será dota-
da de uma nova estrutura decisio-
nal, mais flexível. A integração e a 
cooperação poderão então passar 
à velocidade superior, tanto na UE 
como com os nossos parceiros do 

mundo inteiro e, em especial, os 
nossos amigos de longa data do 
grupo de países ACP. 

A cooperação entre a União 
Europeia e os países de 
África, Caraíbas e Pacífico 
evolui. As duas entidades 
esforçam-se por concluir 
novos Acordos de Parceria 
Económica (APE), proceden-
do ao mesmo tempo a uma 
revisão intercalar do Acordo 
de Cotonu. Que pensa desta 
evolução, na sua qualidade 
de Presidente do Parlamento 
Europeu, mas igualmente 
como cristão e antigo mem-
bro do Solidarnosc?

Penso que é muito importante 
reforçar a dimensão parlamentar 
do Acordo de Cotonu. Os depu-
tados europeus e dos ACP sem-
pre tiveram o hábito de resolver 
os problemas em conjunto, na 
Assembleia Parlamentar Paritária. 
E como os Acordos de Parceria 
Económica são negociados com 
as regiões ACP, é essencial garantir 
que os deputados possam supervi-
sionar este processo. A revisão de 
Cotonu constitui a ocasião ideal 
para integrar esta dimensão nas 
disposições específicas destinadas 
a preservar a APP no seu conjunto 

e encorajando ao mesmo tempo 
igualmente a dimensão parlamen-
tar regional.  
Num plano mais pessoal, desejo 
vivamente que as negociações 
reforcem a dimensão humana des-
tes acordos económicos. Devemos 
ajudar os países ACP a esforçarem-
se por melhorar os direitos dos 
trabalhadores, das mulheres e das 
crianças. Além disso, como cristão 
empenhado, acrescentarei que o 
conceito de integração regional 
não deve sobrepor-se aos direitos 
religiosos e culturais dos cidadãos 
dos ACP, por isso as tradições e as 
crenças devem ser respeitadas ao 
longo de todo este processo. 

Mais precisamente, como 
cientista, que pensa da par-
ceria estratégica entre a UE 
e a União Africana, que pela 
primeira vez evoca uma 
parceria no domínio cientí-
fico? E na sua opinião, quais 
devem ser as prioridades de 
tal parceria?

A Parceria Estratégica África-UE 
adopta uma abordagem mais 
global em matéria de desenvol-
vimento. A parceria no domínio 
científico é para mim um novo 
instrumento de desenvolvimen-
to, porque alarga os domínios 

da cooperação a um domínio 
que interessa imenso a África. 
Ao apoiarmos a investigação em 
África, para África e por investi-
gadores africanos, damos a este 
continente meios para concentrar 
os seus esforços de investigação 
nos domínios que são úteis para 
os seus cidadãos. Cito o exem-
plo bem conhecido dos medi-
camentos: os nossos sectores 
europeus da investigação, sejam 
privados e ainda mais públicos, 
não atribuem suficiente atenção 
às patologias que afectam as 
populações desfavorecidas dos 
países pobres. Regozijo-me com 
a prioridade dada actualmente à 
investigação sobre a segurança 
alimentar e o abastecimento de 
água. É um excelente começo. 
Espero igualmente que se desen-
volvam ligações com outros pro-
gramas, como o Erasmus Mundus 
e o próximo programa Nyerere 
(centrado nos intercâmbios e 
nas geminações universitárias 
entre África e a UE), permitindo a 
muitos cientistas e estudantes de 
ciências participar neles.

P erfil

Jerzy Buzek, 
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Marie-Martine Buckens

novo Presidente do  
Parlamento Europeu 

“É preciso reforçar a dimensão 
humana dos APE”

Palavras-chave 
Jerzy Buzek; Parlamento 
Europeu; Parceria UE-UA; 
Cotonu; APE.
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Stephen T.K Katenta-Apuli 
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Joyce van Genderen-Naar

    
Perfil 

 

“O Uganda não tem litoral e  
os transportes são essenciais” 
O Embaixador do Uganda 
junto da UE, Sr. Stephen T.K. 
Katenta-Apuli, diz que ainda há 
muito trabalho por fazer para 
reconstruir as ligações ferroviá-
rias e rodoviárias que são essen-
ciais para o seu país, um país 
encravado e com 31,9 milhões 
de habitantes, o maior país 
da região da África Oriental e 
mesmo para lá dessa região. 
O programa de transportes 
UE-África, lançado recente-
mente, está a tentar ligar a UE 
mediterrânica a África. 

A Comissão Europeia expõe os 
seus planos para ligar as redes 
transeuropeia e africana na sua 
comunicação de Junho de 2009 
sobre o reforço da cooperação 
África-Europa nos sectores dos 
transportes e das infra-estruturas 
(http://ec.europa.eu/transport/
international/regional_coopera-
tion/africa_en.htm). Foram reser-
vados cerca de 4,5 mil milhões 
de EUR para o financiamento 
do programa de transportes no 
quadro do 10.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (2008-2013).

Temos pela frente uma tarefa 
gigantesca de construir um mapa 
comum para as infra-estruturas de 
transportes. África é o continente 
onde os custos dos transportes são 
os mais elevados do mundo, onde 
a densidade rodoviária é baixa e 
a rede ferroviária está deficiente-
mente interligada (em especial na 
África Ocidental e Central; mais 
de quinze países africanos não têm 
simplesmente caminhos-de-ferro); 
os aeroportos africanos não tem 
capacidade suficiente para os pas-
sageiros e a frota marítima africa-
na é antiquada. Esta situação afec-
ta a economia dos países africanos 

e o seu desenvolvimento, tal como 
a saúde, educação e emprego.

“O que é que está ligado em 
África? Não há redes em África 
nem ligações entre estradas. Por 
isso, se quisermos ligar redes, 
temos primeiro de desenvolver 
pólos em zonas estratégicas de 
África e depois fazer as ligações 
entre os países, de preferência 
entre países ligados a nível regio-
nal, na África Oriental, Central, 
Ocidental e Austral. Temos um 
corredor setentrional e uma linha 
central e queremos desenvolver a 
rede já existente entre o Uganda, 
o Quénia e a Tanzânia e interligá-
las”, salientou o Embaixador 
Katenta.    

O seu país ambiciona, primeiro, 
renovar o caminho-de-ferro, que 
em grande parte se encontra ainda 
tal como nos tempos coloniais. 
“O Uganda é um país sem litoral 
e os transportes são essenciais. 
Precisamos de caminhos-de-ferro 
a funcionar bem, mas os nossos 
comboios ainda funcionam como 
no antigo sistema colonial: as cida-
des estavam e ainda estão ligadas 
à costa e não existe qualquer inter-
conexão entre cidades, onde se rea-
liza a maior parte das actividades 
económicas. Os caminhos-de-ferro 
têm uma via única em vez de duas, 
o que não é eficiente, é moroso e 
não é seguro. Quando os ingleses 
quiseram construir uma linha 
ferroviária de Mombaça (Quénia) 
para Campala (Uganda), as pes-
soas pensaram que era uma ideia 
louca e chamaram-lhe o Expresso 
Lunático”, disse o Embaixador.

“Funcionou ao longo de séculos, 
mas agora é uma linha muito 
antiga que deve ser reparada e 

substituída por um novo caminho-
de-ferro, criando duas vias em 
duas direcções, com uma bitola 
mais larga para maior segurança 
e com motores eléctricos ou a 
diesel e não as antigas locomotivas 
e carruagens que ainda temos. 
Além disso, o caminho-de-ferro 
tem de ligar os nossos portos ao 
interior, portos que precisam de 
ser modernizados. Estamos a 
planear um caminho-de-ferro 
que ligue o Uganda, o Quénia, o 
Ruanda, o Burundi, a República 
Democrática do Congo e o 
Sudão”, referiu.

> Exércitos de construção
“Se não arranjarmos investidores 
recorreremos aos exércitos do 
Uganda e do Quénia para cons-
truir a linha Mombaça-Campala. 
Os soldados são uma mão-de-
obra muito mais bem preparada 
para realizar infra-estruturas”, 
explicou. “Os soldados possuem 
certas competências, como por 
exemplo conhecerem muito bem 
o país. Isto é igualmente uma 
forma de mudar a sua imagem 
e de os tornar úteis para as suas 
comunidades, ao mesmo tempo 
que obtêm novas qualificações 
e ganham dinheiro. Podemos 
trabalhar com outros países e 
ganhar mais confiança entre nós 
ao trabalharmos nestas infra-
estruturas. Todos os exércitos 
dos países africanos deviam ter 
o seu próprio Regimento de 
Engenharia.”     

Sobre o modo como a Europa 
poderia ser ligada a África 
pelo estreito de Gibraltar, o 
Embaixador referiu que um 
túnel de Gibraltar até África 
seria um desafio para a engenha-

ria devido à profundidade das 
águas. “São apenas oito milhas 
[NT: cerca de 13 km], menos do 
que o canal da Mancha entre o 
Reino Unido e a França, que tem 
20 milhas, mas as condições são 
mais difíceis devido às fortes cor-
rentes submarinas. Um túnel ou 
uma ponte para ligar a Europa 
a África não é a única opção. 
Porque não olhar para a expe-
riência no Uganda, uma terra 
com imensos lagos (lago Vitória 
e bacia do Nilo, lago Kyoga, 
lago Alberto, lago Eduardo, lago 
George), onde são usados vagões 
ferry-boat num sistema eficiente 
de transportes de mercadorias e 
de pessoas?”

Quanto ao montante de 4,5 
mil milhões de EUR já garanti-
dos no quadro do 10.º FED, o 
Embaixador Katenta disse que 
seria insuficiente para tudo o 
que há a fazer em África. Sugere 
que uma aplicação útil deste 
dinheiro consistiria na criação de 
um fundo de garantia para atrair 
investidores.

Palavras-chave 
Sr. Stephen T.K. Katenta-
Apuli; Uganda; Quénia; 
estreito de Gibraltar; trans-
porte rodoviário; transporte 
ferroviário; Joyce van 
Genderen-Naar.
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Editorial

  

O 
bom senso diz que não se dão peixes 
aos pobres mas que se lhes ensina a 
pescar. O grande bom senso associado 
à generosidade sugere hoje que os aju-

demos a adquirir as técnicas e os meios para cons-
truir frotas de pesca capazes de fazer concorrência 
àquelas que pescam nas suas águas. É sem dúvida 
uma ilusão! 

Seja como for, a cooperação entre a União Europeia 
e o grupo dos países de África, das Caraíbas e do 
Pacífico, como também a cooperação entre estes 
últimos no domínio da ciência e das tecnologias, 
parecem ter passado a uma velocidade superior nes-
tes últimos tempos. É agora uma colaboração mais 
equilibrada entre parceiros. A cooperação científica 
entre a Europa e a África tornou-se uma prioridade 
desde o final de 2007, com a adopção, pela Cimeira 
UE-África, de estratégias comuns em oito áreas, 
que incluem a ciência, a sociedade da informação e 
o espaço, acompanhada, entre outras, pela criação 
de diversas redes de investigação. 

Desde o fim 2007, a cooperação científica tornou-
se uma prioridade das relações euro-africanas. A 
Parceria Estratégica UE-África definiu dois sectores 
essenciais: a tecnologia espacial e da informação e 
comunicação e a criação de redes de investigadores. 
O recente convite à apresentação de propostas sem 
discriminação positiva a favor dos institutos africa-
nos, lançado pelo programa-quadro de investigação 
e desenvolvimento da UE, revela a credibilidade 
actual destes últimos. O relatório de 2009-2010 do 
Fórum Económico Mundial sobre a competitivida-
de faz eco das qualidades das redes de investigação 
público-privadas de países como a África do Sul ou 
o Quénia. 

A UNESCO considera que alguns países – a África 
do Sul, a Costa do Marfim, o Quénia e o Zimbabué 

– têm reais potencialidades de investigação cien-
tífica. Sem esquecer a Nigéria que, apesar do seu 
atraso nesta área, continua a ser vista como o futuro 
dragão, com as suas 95 universidades e uma dezena 
de institutos técnicos e, sobretudo, a decisão toma-
da em 2006 de criar um fundo para o desenvolvi-
mento científico e tecnológico de 5 mil milhões de 
dólares provenientes dos rendimentos do petróleo. 
É um excelente exemplo. O problema é que o novo 
empenho africano em prol da investigação ainda 
não está consolidado através de um compromisso 
financeiro. A África do Sul é o único país a consa-
grar mais de 1% do seu PIB à investigação.   

Em relação a todo o grupo ACP, a União Europeia 
financiou o programa de ciência e de tecnologia lan-
çado em 2008, com o objectivo de estabelecer uma 
rede de investigações. Nas Caraíbas, Cuba continua 
a ser a locomotiva, fomentando cada vez mais as 
relações com os seus vizinhos. Será uma empresa de 
St-Kitts-and-Nevis que produzirá e comercializará 
os pesticidas da nova geração e outros produtos 
veterinários desenvolvidos pelos Cubanos, no âmbi-
to de um acordo entre Caribenhos. 

A nova audácia da África em termos de ciência e 
investigação, se esta existe realmente, surge em 
simultâneo com o início de um reconhecimento e 
avaliação do contributo do continente para as ciên-
cias e as técnicas focadas no Caderno deste número, 
onde se descobre que, para além da metalurgia do 
ferro, que é essencial para o futuro desenvolvimento 
do Ocidente, a África esteve na origem das mate-
máticas, ao construir a primeira calculadora que o 
homem inventou há cerca de 35.000 anos.

Hegel Goutier
Editor-chefe

Ciência em África – O despertar 

O



> Por favor, deitem fora essa  
passadeira vermelha.

 
No sentido de fazer passar o conceito do 
marketing para o interior da instituição, foi 
preciso modificar as abordagens entre direc-
ção e pessoal, tirar o máximo proveito de uma 
equipa pequena que mal contava com qua-
renta empregados estatutários e uma dezena 
de estagiários que deveriam dominar mais o 
seu trabalho. Sendo pouco protocolar, ficou 
surpreendido quando descobriu a longa pas-
sadeira vermelha que conduzia ao gabinete da 
direcção que lhe fora reservado. “Por favor”, 
pediu ele, “deitem fora essa passadeira verme-
lha”. O tom estava dado. E a acção seguiu-se. 
Quando é entrevistado, insiste para que o 
jornalista fale também com os seus colegas. 
Agora que a partida está próxima, o que é que 
objectivamente lhe dá mais prazer?    

A motivação dos meus colegas foi um dos 
objectivos que fixei; creio que foi bem alcan-
çada. E isso foi conseguido através de uma 
reestruturação e de uma responsabilização. 
Disse-lhes: pagam-vos para fazerem um traba-
lho, cabe-vos a tarefa de assumirem sozinhos 
a responsabilidade e de não deixarem o poder, 
a obrigação de decidir nas mãos do director. 
Proponham-me o vosso plano de trabalho e 
o vosso orçamento. Julgo que essa responsa-
bilização deixou os colegas mais à vontade 
e em condições de se identificarem com a 
instituição.

Estou aqui enquanto gestor. Devo ver o que 
oferece o CTA e o que oferece o mercado. 
Com o dinheiro dos contribuintes euro-
peus, devo conseguir resultados. Poderia 
fazê-lo de outra maneira, mas não acho que 
seja atraente.

Um homem engenhoso ao serviço 
dos agricultores de África, das 
Caraíbas e do Pacífico
Após cinco anos à frente do CTA, terminando o seu mandato de cinco anos em Fevereiro de 2010, 
Hansjörg Neun prepara-se para dizer adeus. Conseguiu transformar esta instituição, que até há algum 
tempo era pouco conhecida, numa caixa de ferramentas apreciada ao serviço da agricultura dos paí-
ses ACP, sem comparação possível com os escassos recursos de que dispõe. E isto, entre outros, graças 
à instauração de um sistema de gestão mais inspirado no marketing das empresas privadas do que na 
gestão institucional.  

E m directo

Hansjörg Neun
Director do CTA (Centro Técnico de Cooperação Agrícola e Rural)  
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Reestruturação
 
O número de departamentos operacionais foi 
reduzido de 4 para 3. Foi criado um cargo de 
marketing e foram reforçadas as nossas capa-
cidades em termos de tecnologias de infor-
mação e comunicação, assim como as nossas 
publicações. Centrámo-nos muito mais nos 
grupos-alvo e estratégicos, determinando para 
isso quais os nossos parceiros privilegiados 
dentro dos 79 países ACP, aqueles que nos 
oferecem vantagens comparativas com a sua 
colaboração. Um desses grupos é o dos meios 
de comunicação. Não obstante a importância 
da agricultura para o desenvolvimento, que foi 
reconhecida pelo relatório do Banco Mundial 
sobre o desenvolvimento em 2008 e que voltou 
a colocar a agricultura em primeiro plano, não 
foram registadas acções de seguimento apro-
priadas em termos de investimentos com vista 
a uma melhor produtividade a fim de alimen-
tar uma população mundial de 8 mil milhões 
de habitantes em 2050. O último elemento da 
reestruturação: um cargo de responsável de 
recursos humanos, indispensável para motivar 
os nossos agentes, para um melhor recruta-
mento e para uma boa gestão de pessoal.

Caderno de encargos 

Tal como estipula o acordo de Lomé retomado 
pelo acordo de Cotonu, o nosso mandato é 
fornecer informações, ajudar os países ACP 
na comunicação e no reforço de capacidades. 
Por isso, tratamos da informação em suportes 
variados. Quanto à comunicação, escolhemos 
os canais apropriados para conseguir alcançar 
os grupos-alvo. Por exemplo, para os campo-
neses e o mundo rural, usamos antes de mais a 
rádio rural, para os ministérios ou para os ser-
viços de divulgação, usamos o e-mail, o Web2. 
Dispomos da nossa publicação de referência 
SPORE em edição impressa ou disponível na 
Web e utilizamos o sistema de informação geo-
gráfica participativa (participatory geographic 
information system). 

Tão poucas finanças

Quando comecei em 2005, o nosso orçamento 
era de 70.000 000 euros para 5 anos, ou seja, 
14 milhões por ano. Agora temos 16 milhões 
para mais de 70 países com uma população 
estimada de mil milhões, dos quais 600 a 700 
milhões vivem no meio rural. O que equivale 
a uns escassos 0,02 euros per capita, uma gota 
de água no oceano. Por isso, foi preciso definir 
bem o nicho do CTA, de modo a que este 
tivesse um valor acrescentado relativamente 
às ONG no terreno ou aos agentes de ajuda ao 
desenvolvimento bilateral ou multilateral.

CAixA dE fErrAmEntAs

Carine Kazadi. © Carine Kazadi

Oumy Ndiaye

Chefe dos Serviços de Comunicação 

Trabalhamos com parceiros em vários 

países africanos aos quais damos apoio 

financeiro e técnico, que centralizam as 

informações sobre os preços das ma-

térias-primas a partir da Internet, assim 

como informações meteorológicas, divul-

gando-as depois por “sms” ou via rádio. O 

camponês pode assim vender no melhor 

momento e ao melhor preço. E plantar no 

momento adequado.

Koda-Traoré

Coordenador do programa ITC 

Tendo constatado que muitos dos telecen-

tros têm problemas de perenidade, des-

envolvemos um programa com 3 eixos: o 

modelo de gestão, para o qual estudámos 

o exemplo da Índia com 100.000 telecen-

tros próximos das realidades africanas e 

dos quais os nossos clientes africanos po-

derão usufruir; a apropriação através das 

possibilidades dadas às pessoas de gerir 

os conteúdos difundidos graças a peque-

nas ferramentas como o Web2; o reforço 

das capacidades por via de formações 

pouco dispendiosas no meio rural.

Carine Kazadi

Jovem especialista do Serviço de  

Marketing 

Vamos ao terreno ver como os beneficiá-

rios apreciam os nossos produtos.

O CTA é uma instituição, mas ao produzir 

informação torna-se numa marca. O nosso 

marketing: Que técnica utilizar para garan-

tir que temos uma boa visão da realidade 

sobre o terreno. Como tornar os nosso 

produtos mais competitivos. Como cativar 

e fidelizar os nossos grupos-alvo.  

Da esquerda: Oumy Ndiaye, Hansjörg Neun e Koda Traoré. © Hegel Goutier
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Apesar da tragédia, o turismo continua aberto na samoa 

P erspectiva

 D
s “medidas adequadas” da União 
Europeia para levantar o estado 
de emergência em Fiji foram pro-
longadas por um período adicional 

de seis meses, na esteira do golpe de estado 
de Dezembro de 2006, levado a cabo pelo 
Comodoro Voreque Bainimarama. Tais medi-
das expiram a 31 de Março de 2010. Ao mesmo 
tempo que o auxílio ao desenvolvimento e a 
ajuda especial dirigida à indústria do açúcar 
são suspensos, as medidas ressurgem através de 
uma nova acção de diálogo UE-Fiji, ao abrigo 
do artigo 96.º do Acordo Cotonou de que Fiji é 
ainda parte signatária. 

Na declaração de 24 de Setembro do Conselho 
da União Europeia pode ler-se: “A UE conside-
ra o prolongamento de tais medidas como uma 
via de oportunidade para um novo diálogo 
político. Se as mesmas resultarem num com-
promisso credível por parte de Fiji, a UE está 
disponível para rever as suas medidas de forma 
positiva”. A mesma declaração acrescentava: 

“As medidas adequadas actualmente em vigor 
destinam-se a prestar assistência às Ilhas Fiji 
durante a transição; sendo que a cooperação ao 
desenvolvimento será gradualmente restaurada 
caso Fiji vier a cumprir os seus compromissos 
relativos às questões dos direitos humanos, aos 
princípios democráticos e à observância dos 
preceitos legais”. 

“A decisão de quebrar um conjunto de compro-
missos, por parte das autoridades de Fiji, resultou 
em perdas de fundos de desenvolvimento des-
tinados àquele país. A ajuda humanitária, bem 
assim como o apoio directo à sociedade civil, não 
são afectados pelas medidas adequadas”, lia-se. 

A UE considerou o golpe militar em Fiji, a 5 
de Dezembro de 2006, como uma violação 
da Democracia e do Estado de Direito, que 
constituem “elementos essenciais” do Acordo 
de Cotonou. Este facto desencadeou acções de 
diálogo entre a UE e o Governo provisório, que 
resultaram num conjunto de 13 compromissos 
assumidos pelo governo provisório de Fiji, em 
Abril de 2007. A lista de compromissos inicial 
incluía a realização de eleições legislativas até 
28 de Fevereiro de 2009. 

A Commonwealth suspendeu recentemente Fiji 
por denegar a data de eleições anteriormente 
negociada, após o Primeiro-Ministro interino 
Bainimarama ter revelado a intenção de realizar 
novo acto eleitoral apenas em 2014, declaração 
feita no âmbito do  seu “Quadro Estratégico para 
a Mudança” de 1 de Julho de 2009. No entanto, 

mantém-se o diálogo entre o governo provisório 
de Fiji e a Commonwealth no sentido de promo-
ver a adesão aos princípios daquela organização 
de estados por parte do povo de Fiji. 

Numa entrevista ao O Correio, Joseph 
Ma’ahanua, Embaixador da UE nas Ilhas 
Salomão e antigo Presidente do Comité de 
Embaixadores ACP - África, Caraíbas e 
Pacífico (entre Fevereiro e Julho de 2009), 
revelou a perspectiva da sua própria nação 
sobre o país vizinho – Fiji: “Temos uma relação 
histórica de proximidade com Fiji e portanto 
estamos a desenvolver esforços no sentido de 
trabalhar com eles, num contexto de relações 
há muito estabelecidas, para lá do facto de ser-
mos países vizinhos no plano geográfico”. 

Tendo ainda acrescentado: “Além disso, somos 
países muito recentes que se libertaram há 
pouco do jugo colonial e que discutem em ter-
mos da democracia, sendo que estas democra-
cias se baseiam em conceitos estrangeiros que, 
nalguns casos, inicialmente desconsideraram o 
contexto cultural”. 

“Quando nos confrontamos com problemas, 
como é o caso da situação em Fiji, tentamos 
compreendê-los em vez de os segregarmos. 
Temos de os ajudar a lidar com as razões subja-
centes e com as raízes do problema e temos de 
os ajudar a progredir. Mas tal não significa que 
sejamos condescendentes com acções antide-
mocráticas que derrubem um governo eleito”, 
afirmou.

D
Direcção-Geral da União 
Europeia para a Ajuda Alimentar 
(ECHO) reagiu rapidamen-
te  aprovando 150 000 euros de 

emergência para a Samoa afectada – com 
um eventual acompanhamento de apoio 
humanitário – na sequência  do tsunami de 
30 de Setembro que matou 143 pessoas na 
Samoa e causou amplas danos estruturais  
no Reino de Tonga e na Samoa Americana.  
Além disso, a Comissão Europeia respondeu 
imediatamente fornecendo tanques de água à 
zona sinistrada da costa meridional de Upolu 
na Samoa, provenientes de um programa 
existente de apoio ao sector da água.

É importante agora pensar na reconstrução 
das infra-estruturas e em manter os núme-
ros de visitantes. 

O governo da Samoa  encomendou um estu-
do a uma firma de consulta líder no Pacífico, 
a  KVA Consult, financiado pelo governo 
australiano, a fim de avaliar os danos e 
aconselhar um programa para a total reabi-
litação no mínimo de tempo possível, disse 
o vice Primeiro-Ministro,  Misa Telefoni, 
responsável igualmente pelo pelouro do 
Turismo. “É essencial que este estudo seja 
sensível a todos os custos, físicos, financei-
ros mas também emocionais, deste desastre 
natural”, disse o Ministro Telefoni. Disse 
também ao O Correio que o tsunami tinha 
“aumentado a vulnerabilidade” do país. 

A Autoridade do Turismo de Samoa (STA) 
lançou em Outubro “uma nova campanha 
de marketing agressiva”. “Os especialistas 
já estão a trabalhar arduamente nesta cam-

panha e urge tornar esta mensagem o mais 
clara possível, tendo em conta as sensibi-
lidades culturais e emotivas que envolvem 
esta situação”, exclama  o Ministro Telefoni. 
Mesmo se o tsunami eliminou  alguma 
infra-estrutura, a maioria dos hotéis conti-
nua a funcionar, inclusive em mais da meta-
de das estâncias balneares, particularmente 
afectadas dada a sua situação à beira-mar. 
A Samoa é membro do grupo de estados de 
África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e recebe 
30 milhões de euros ao abrigo do 10.º Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), essen-
cialmente para o sector da água e sanitário 
de base (ver o Relatório por País, Samoa, em 
O Correio, n.º 12). D.P.  

UE prolonga medidas relativas a fiji 

8

Debra Percival

Comerciantes, Fiji. © Reporters
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Aumentaram os projectos para 
Zimbabué graças às OnG

A UE está a negociar o acesso aos medicamentos, dizem OnG 

O
rganizações Não Governamentais, 
como a “Oxfam International” 
e a “Health Action International 
Europe” (HAI Europe), querem 

que todas as instituições da União Europeia 
(UE) assegurem um acesso mais fácil dos 
países em desenvolvimento aos medicamentos 
genéricos.   

No relatório que publicaram recentemente, 
intitulado “Negociar o acesso aos medicamen-
tos – uma viragem errada da agenda comercial 
da União Europeia”, referem que actualmente 
estão a ser recusados medicamentos mais 
baratos aos países em desenvolvimento, que 
já gastam uma parte considerável de 20 a 60 
por cento dos seus orçamentos da saúde em 
medicamentos. 

O relatório refere que nas conversações bila-
terais com os países em desenvolvimento, os 
Estados-Membros da UE estão a insistir na 

inclusão de novas regras severas em matéria de 
direitos de propriedade intelectual em acordos 
comerciais que vão para além do actual Acordo 
da Organização Mundial de Comércio (OMC) 
sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados com o Comércio 
(TRIPS). “A UE e os seus Estados-Membros 
não devem usar indevidamente os acordos de 
comércio livre para introduzir nos países em 
desenvolvimento as regras de PI do TRIPS-
plus, que alargam a protecção dos monopólios 
e introduzem novas medidas de execução que 
limitam o acesso aos medicamentos”, lê-se 
numa das suas recomendações. 

O relatório expõe igualmente como desde 
finais de 2008 funcionários aduaneiros na 
Alemanha e nos Países Baixos apreenderam 
19 carregamentos de medicamentos genéri-
cos – 18 dos quais fabricados legalmente e 
exportados da Índia para países em desen-
volvimento – porque pretensamente violavam 

um regulamento da UE sobre os direitos de 
propriedade intelectual no país de trânsito da 
UE. Num dos incidentes, um lote do medica-
mento anti-retroviral Abacavir, enviado para 
a Nigéria, foi apreendido mas depois foi man-
dado seguir.  

“É cada vez mais evidente que a agenda comer-
cial da UE está a causar graves prejuízos à 
saúde pública nos países em desenvolvimento”, 
afirmou Sophie Bloemen, responsável pelos 
projectos da “Health Action International 
Europe”, na sessão de lançamento do relató-
rio. Ao mesmo tempo, o relatório refere que 
a UE não atribuiu recursos suficientes para 
a investigação e desenvolvimento no domínio 
médico nos países em desenvolvimento. D.P. 

Para mais informações ver:
www.haiweb.org
www.oxfam.org

 E
nquanto que a negociações continuam 
entre a União Europeia (UE) e o 
Governo de Transição de Unidade do 
Zimbabué sobre as condições a respeitar 

para a atribuição da ajuda ao desenvolvimento 
a longo prazo, a Direcção-Geral do Comissão 
Europeia para a Ajuda Alimentar (ECHO) e a 
Direcção-Geral do Desenvolvimento tencio-
nam dotar 120 milhões de euros a projectos 
no país neste ano, graças às organizações não 
governamentais. 

A forma de assistência  humanitária da CE ao 
Zimbabué está a evoluir, diz François Goemans, 
representante da ECHO no Zimbabué, e expli-
ca que o Zimbabué já não precisa de ajuda ali-
mentar, na acepção das normas de Malnutrição 
Aguda Global. A atenção da ECHO incide 
agora na saúde pública: melhorar o acesso à 
água potável para evitar a repetição da erupção 
da cólera, como aconteceu no início deste 
ano, e o acesso aos medicamentos de base.  A 
ECHO assegurará o fornecimento de 42 medi-
camentos de base a 1 500 centros de saúde.

“Embora a situação de segurança alimen-
tar tenha registado uma ligeira melhoria, o 
Zimbabué continua a enfrentar uma emergên-
cia  prolongada. As populações urbanas são 

particularmente vulneráveis devido à ausência 
de acesso à terra. É por conseguinte crucial, 
neste período, que as intervenções de segurança 
alimentar existentes sejam reforçadas e conso-
lidadas a fim de alcançarem as populações 
necessitadas”, disse o recentemente nomea-
do Comissário Europeu do Desenvolvimento, 
Karel De Gucht. François Goemans declarou 
ao O Correio que a ECHO está a negociar com 
as autoridades a atribuição de pequenas parce-
las de terra  a residentes urbanos para cultivo de 
géneros alimentícios. 

A partir de 2002, houve uma insegurança 
alimentar crónica no Zimbabué devido a com-
plicações no programa de reforma agrária, 
lançado pelo governo em 2000. A seca e a 
penúria de combustível, de fertilizantes e de 
energia tractora, o sub-investimento em infra-
estruturas e os controlos dos preços afecta-
ram a produtividade dos sectores agrícola e 
outros. Os representantes da CE disseram que 
o abastecimento e o acesso a alimentos eram 
actualmente melhores devido a uma colheita 
melhorada, à “dolarização” da economia e à 
liberalização dos mercados de cereais. 

Em colaboração com o Comité Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV), a ECHO está a 

ajudar a melhorar as condições (inclusive a 
nutrição) de 20 000 reclusos no Zimbabué, 
especialmente nas prisões maiores com mais de 
200 presos. O Ministro da Justiça do Zimbabué 
permitiu o acesso às prisões. 

Através das ONG, a Direcção-Geral para 
projectos de desenvolvimento no Zimbabué 
inclui o fornecimento de sementes e de ferti-
lizantes e é aplicado um “regime de retenção” 
pela Organização Internacional de Migração 
(OIM), que disponibiliza fundos para profis-
sionais, no domínio da saúde, por exemplo, 
para os encorajar a permanecer no Zimbabué 
e a não imigrarem para a África do Sul. A 
assistência a longo prazo ao Zimbabué, no qua-
dro do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED), continua suspensa até a UE ficar satis-
feita com a reforma do Governo de Unidade do 
Zimbabué. D.P.

Ver: http://www.delzwe.ec.europa.eu/en/    
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Doente assistido por um membro da família à saída 
do Hospital Parirenyatwa, Harare, Zimbabué, 2008. 
A ECHO desviou o seu centro de atenções da ajuda 
alimentar para a saúde pública. © Reporters/AP 
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A vontade de  
cooperação sul-sul
No final da cimeira África-América Latina (ASA), que se realizou no fim de Setembro na 
ilha Margarita, no nordeste da Venezuela, os representantes de cerca de sessenta países dos 
dois continentes reiteraram a vontade de aprofundar a cooperação. Um assunto evocado na 
cimeira União Europeia-Brasil, que se realizou em 7 de Outubro em Bruxelas.

Louis michel co-preside a Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE
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Perspectiva

  

 A
pós ter comandado a cooperação 
europeia para o desenvolvimento 
durante cinco anos, o belga Louis 
Michel é hoje deputado (Partido 

Liberal) no Parlamento Europeu. Embora 
esteja inscrito como membro da comissão par-
lamentar  “Liberdades Civis, Justiça e Assuntos 

Internos”, o antigo Comissário Europeu não 
abandonou de todo os seus velhos amores. 
Está assim inscrito como membro suplente da 
comissão parlamentar  “Desenvolvimento”   e, 
sobretudo, como co-presidente da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE, um cargo 
que ele partilha com Wilkie Rasmussen, Vice-
Primeiro Ministro das Ilhas Cook, e que lhe 
permitirá influenciar novamente os trâmites 
das relações da União Europeia com os seus 
parceiros, até agora privilegiados, do grupo 
África, Caraíbas e Pacífico.  

A ambição deste homem, que esteve igual-
mente à cabeça da diplomacia belga, não 
se limita a isto. Louis Michel convenceu o 
seu governo a apresentar a sua candidatu-

ra à presidência rotativa da Assembleia das 
Nações Unidas, posto que ocupa actualmente 
o líbio Ali Abdussalam Treki. A Assembleia 
Geral da ONU tem um papel consultivo em 
questões relacionadas com a manutenção da 
paz e a segurança internacional. Tem igual-
mente poder de decisão sobre o orçamento da 
ONU e sobre a adesão de novos membros à 
Organização. M.M.B.

Palavras-chave 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-
UE; Louis Michel;  Wilkie Rasmussen. 

 “E
sta cimeira constitui um encon-
tro com a História; precisamos 
de passar da retórica, porque o 
que está em jogo é a credibilida-

de da cooperação Sul-Sul”, declarou Jean Ping, 
Presidente da Comissão da União Africana. 

A reunião visa reforçar a cooperação dos paí-
ses participantes perante a crise alimentar, 
financeira, económica e ambiental e alargar os 
acordos e planos de acção lançados no início 
de 2006, aquando da primeira cimeira em 
Abuja, na Nigéria. Primeira aplicação: sete 
países sul-americanos assinaram a criação do 
Banco do Sul, uma instituição que irá finan-
ciar projectos de desenvolvimento e que foi 
apresentada como uma alternativa ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 
O Presidente da Venezuela fez um apelo aos 
países de África para fazerem o mesmo. Além 
disso, foram assinados diversos acordos bila-

terais, nomeadamente no domínio da energia, 
que incidem na construção de refinarias nos 
países africanos produtores de petróleo.

Palavras-chave 
ASA; Chavez; Lula; Cimeira África-
América Latina; Cimeira UE-Brasil.

© Reporters/AP

O PAPEL mOtOr dO BrAsiL
Em Bruxelas, o Presidente do Brasil, Lula da 
Silva, incentivou os europeus a investirem 
mais no seu país, um dos raros que não foi 
fortemente afectado pela crise financeira 
e económica e que deverá ter este ano um 
crescimento positivo. Brasília, por seu lado, 
pretende aumentar a sua presença no con-
tinente africano. Assim, as trocas comerciais 
entre a América Latina e África passaram de 
6 para 36 mil milhões de dólares desde a pri-
meira cimeira de Abuja na Nigéria, em 2006. 
Só em relação ao Brasil, o comércio com os 
países africanos lusófonos elevou-se a 15 
mil milhões de dólares. Presidente do Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva na 

Cimeira ASA, Set. 26, 2009. © Reporters/AP

Marie-Martine Buckens



Clima  
As exigências do sul

Um mês antes da cimeira crucial de Copenhaga, e no momento 
em que O Correio estava no prelo, o continente africano, o mais 
vulnerável ao aquecimento do clima juntamente com as ilhas do 
Pacífico, colocou a fasquia muito alta, estimando a 11 de Outubro 
na cidade de Uagadugu (no Burquina Faso) necessitar de 44 mil 
milhões de euros para fazer face aos novos desafios climáticos.
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 E
ste montante é necessário para 
poder fazer face, de um ponto de 
vista continental, a estes fenó-
menos de mudança climática”, 

afirmou Salifou Sawadogo, o presidente 
do comité de organização do 7.º Fórum 
Mundial de Desenvolvimento Sustentável. 
“O mesmo será dizer que as nossas expec-
tativas são muito importantes”, reconheceu 
o Sr. Sawadogo, que é igualmente ministro 
burquino do Ambiente, à margem da aber-
tura do fórum, consagrado às mudanças cli-
máticas e organizado pelo governo burquino 
em parceria com a ONU e a União Africana. 
“Recentemente, o Primeiro-ministro etíope, 
Meles Zenawi, foi categórico. Se nada for 
feito, África abandonará a sala” aquando da 

cimeira de Copenhaga (7 a 18 de Dezembro), 
relembrou ele.

Sendo o continente mais pobre do mundo e 
muito pouco industrializado, África e os seus 
mais de 800 milhões de habitantes represen-
tam menos de 4% das emissões mundiais de 
gases com efeito de estufa. Mas o desregula-
mento do clima deverá afectar regiões já por 
si muito frágeis e onde a agricultura, que tem 
a taxa de irrigação mais fraca do mundo, está 
fortemente dependente das chuvas. O avan-
ço do deserto do Sara acentuará igualmente 
os fenómenos de migração. M.M.B.

Palavras-chave 
Clima; África; Copenhaga.

“

Activistas mascarados protestam à porta do gabinete regional 
das Nações Unidas em Banguecoque, Tailândia, onde os 
delegados se encontram reunidos para discutirem a questão 
das alterações climáticas Outubro 2009. © Reporters/AP

Recifes de coral do tipo franja na costa das Fiji. Entre outros 
factores, as alterações climáticas são um catalisador para 
o «branqueamento», onde o coral perde as algas de que 
necessita para sobreviver.  © Reporters/AP



A ciência entra  
na cooperação
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Dossier por Marie-Martine Buckens

 C      onvencida de que o relançamento económico 
europeu passa pela investigação e desenvolvimen-
to, a União Europeia decidiu também fazer disso 
uma prioridade nas suas relações com os parcei-

ros para o desenvolvimento, os países do grupo de África, 
Caraíbas e Pacífico (ACP). A ciência passou assim a ser uma 
das oito prioridades estabelecidas pela parceria estratégica 
concluída em Dezembro de 2007, em Lisboa, entre a UE e a 
União Africana (UA). Uma novidade. Prioridade igualmente 
nas relações com o conjunto de países do grupo ACP, como 
testemunha o Programa ACP para a Ciência e a Tecnologia, 
o primeiro deste tipo, lançado em Junho de 2008.

Investigação e Desenvolvimento: uma fórmula que assume 
todo o valor nesta nova cooperação que se anuncia. E que 

não está isenta de dificuldades. A começar pela diferença 
de significado do termo “desenvolvimento”, consoante nos 
encontramos a sul ou a norte do Mediterrâneo. Para os 
países do Sul, trata-se sobretudo de desenvolver um nicho, 
a ciência, e de reforçar as suas capacidades, enquanto os 
países europeus, com todo o arsenal de instrumentos de 
que dispõem, decidiram colocar a ciência ao serviço da 
competitividade, de acordo com o objectivo estabelecido 
pelos Chefes de Estado e de Governo europeus em Lisboa, 
em 2000, de fazer da UE “a economia baseada no conheci-
mento mais competitiva do mundo”… Será que o sistema 
de vasos comunicantes entre a UE e os ACP vai funcionar? 
O desafio vale a pena, apesar da sua dimensão.

Um telescópio capta raios gama do 
buraco negro como parte de uma 
experiência de trabalho de campo 
perto da Montanha Gamsberg, 
Namíbia. © Reporters



As riquezas perdidas, esquecidas e,  
às vezes, exumadas da África

Palavras-chave 
Ferreiro; matemática; Tombuctu; manu-
scritos; África do Sul; ossos de Lebombo e 
de Ishango.
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 C
onsidera-se a África como o berço da 
raça humana e da matemática... fican-
do a esperança que novas descobertas 
venham infirmar ou confirmar estas 

afirmações. Reduzir este continente a um papel 
de “iniciador”, confiando aos outros continentes 
– à Europa sobretudo – o cuidado de perfazer a 
obra, é esquecer a diversidade das invenções que 
aí floresceram no decorrer dos séculos, já muito 
antes da nossa era.  

Se excluirmos os famosos manuscritos de 
Tomboctu (ler a caixa), que, finalmente, se  
começa a salvaguardar da destruição e a decifrar, 
poucos testemunhos nos vêm de um passado 
científico que podemos considerar muito rico. 

> Uma actividade evacuada da 
memória 

Existem pistas, mas são raras. Por que razões? 
A primeira é sem dúvida a pouca importância 
que os colonos davam às práticas das popula-
ções locais, com excepção de alguns etnologis-
tas e arqueólogos que as trouxeram nas suas 
bagagens. Entre estes,  Marie-Claude Dupré 
e Bruno Pinçon que, no livro escrito a qua-
tro mãos (Métallurgie et Politique en Afrique 
Centrale - Metalurgia e Política na África 
Central – Ed. Karthala), se debruçam sobre o 
destino dos “reis ferreiros” dos planaltos batéké 
(Gabão, Congo e República Democrática do 
Congo). Estes homens, dizem os autores, tra-
balharam desde há mais de 2000 anos no 
fabrico de metais, com técnicas que exigiam 
competências exímias. Dizem-nos ainda que “a 
actividade metalúrgica parece ter sido evacuada 
da memória”, e continuam: “Quase em todo 
o lado se atribui, hoje de bom grado, a inven-
ção da siderurgia aos Brancos, Portugueses 
ou Colonos, quando esta não é projectada no 
universo imaterial dos espíritos.” Mas porquê 
uma tal recusa? Será por estas populações terem 
abandonado estas práticas há mais de um sécu-
lo? Questão que fica aberta.  

Outra obra colectiva, “Aux origines de la 
métallurgie du fer en Afrique” (Nas origens 
da metalurgia do ferro na África), publicada 
em 2002 pela UNESCO, acerta as agulhas: o 
ferro já era trabalhado na África subsariana no 
terceiro milénio antes da era cristã e, portanto, 
não nos vem do Médio Oriente ou de Cartago. 
Ora, acrescentam os autores, “o trabalho do 
ferro é um indicador cultural universalmente 
reconhecido. Permite compreender numerosos 
aspectos das sociedades onde o ferreiro desem-

penhou um papel crucial. Foi o caso em África, 
onde o ferro foi mesmo elevado às honras de 
Divindade, entre outros, pelos Iorubas”. O 
facto de o ferro existir há tanto tempo na África 
negra, prosseguem os autores, “pode modificar 
muitas opiniões e será necessário ter isso em 
conta, no futuro, nas publicações científicas e 
pedagógicas”.

> Os ossos de Lebombo e ishango 
Mesmo se o génio matemático se exprimiu 
nos quatro cantos da terra, os defensores da 
teoria – e são numerosos – de uma origem 
única (e não concomitante) de uma invenção 
afirmam que, cronologicamente, foi na África 
negra que começou tudo. O seu argumento é 
a descoberta, nos anos 70 nas montanhas de 
Lebombo entre a África do Sul e a Suazilândia, 

da primeira calculadora, um perónio de bugio, 
com 29 entalhes claramente visíveis e datando... 
de 35.000 anos antes da nossa era. Este osso 
poderia confirmar a existência de um sistema 
de contagem sofisticado, capaz de permitir ao 
homem contar, entre outras coisas, as fases da 
lua. Mas ainda há mais. Em 1950, um geólogo 
belga descobriu em Ishango, nas  margens 
congolesas do lago Eduardo, um osso especial, 
datando de 25.000 antes da nossa era. Este 
osso tornou-se a coqueluche dos arqueólogos. 
Os entalhes laterais são, pensam eles, uma 
tábua de números inteiros. Sendo assim, o 
Homo Sapiens Sapiens Africanus já dominava 
as sequências aritméticas. M.M.B.

O mitO dA OrALidAdE 
“Quando um velho morre, é uma biblioteca 

que desaparece.” Este adágio é conhecido no 

mundo inteiro e consagra a oralidade da cultu-

ra subsariana. É um adágio maltratado desde 

que o Mali, com a ajuda, essencialmente, da 

África do Sul, empreendeu exumar os famo-

sos manuscritos de Tombuctu. 

Não é uma biblioteca, são milhares de bibliote-

cas, na maioria familiares, que estão escondi-

das em Tombuctu, cidade maliana situada nos 

orlas do Sara, não muito longe do rio Níger. 

Alguns destes manuscritos datam da época 

pré-islâmica, século XII. Escritos em árabe, às 

vezes em fulani, a língua Peul, por sábios do 

antigo Império do Mali, contêm um saber que 

vai da astronomia ou da música à botânica, 

passando pelos preços dos tecidos e da noz 

de cola ou de tratados de práticas esotéricas 

ou mesmo pela resolução de conflitos comu-

nitários e interétnicos. 

Os manuscritos de Tombuctu têm um valor 

cultural, histórico e político incalculável de que 

se apossou o Presidente sul-africano de en-

tão, Thabo Mbeki, arauto do Renascimento 

africano, em 2002. Desde então, a África do 

Sul colabora com o Mali na descoberta e res-

tauro destes preciosos manuscritos. Em 2006, 

uma delegação sul-africana lançou a primeira 

pedra da nova biblioteca destinada a acolher 

a colecção pública do Instituto Ahmed Baba, 

depositário de 25.000 manuscritos.

Laboratório médico no Instituto de Investigação Médica Noguchi Memorial, Gana. © Reporters/ Science Photo Library
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 P
ara colmatar esta lacuna, são 
tomadas inúmeras medidas. Em 
2005, a União Africana (UA) e 
a NEPAD (Nova Parceria para o 

Desenvolvimento de África) lançaram um 
plano de acção para apoiar os seus progra-
mas em domínios como a agricultura, o 
ambiente, as infra-estruturas, a indústria e 
a educação. Apresentaram 12 projectos de 
investigação, indo da biotecnologia até ao 
desenvolvimento dos conhecimentos africa-
nos tradicionais, passando pela adopção das 
novas tecnologias da informação. Mas os 
líderes africanos não conseguiram alcançar 
um consenso sobre o financiamento deste 
plano, calculado em 158 milhões de dólares 
para um período de cinco anos. 

A criação de uma base científica e tecno-
lógica, capaz de responder aos numero-
sos desafios do desenvolvimento da África, 
depara-se com difíceis obstáculos: a dimi-
nuição constante do financiamento do ensi-
no superior e da I&D e a fuga dos cérebros. 
As relações entre a indústria e as instituições 
científicas são escassas, o que leva os resul-
tados das investigações a serem raramente 
explorados a nível local, ao que acrescem 
ainda políticas nacionais caducas  de pro-
moção da ciência e uma baixa da qualidade  
 

do ensino em grande parte devido à falta de 
dinheiro e de infra-estruturas. O balanço é 
que a África está longe de alcançar o objec-
tivo que definiu de atingir pelo menos 1% do 
PIB em I&D (com uma excepção notável, a 
África do Sul). As políticas praticadas pelos 
mutuantes de fundos agravaram o proble-
ma. Os programas de ajustamento estru-
tural dos anos 80 reduziram os orçamen-
tos da educação. Os mutuantes de fundos 
reconheceram a necessidade de restabelecer 
estes orçamentos, mas concentraram-se no 
ensino primário argumentando que este 
beneficia o conjunto da sociedade ao con-
trário do ensino superior. Embora o número 
de universidades africanas passe de 13, em 
1960, para 300, em 2002, a maior parte 
destas carece de pessoal e material e os seus 
resultados de investigação estão entre os 
mais fracos do mundo. 

> desafios superáveis
Mesmo assim, alguns países, como a África 
do Sul (ler o artigo correspondente), Costa 
do Marfim, Quénia e Zimbabué, já pos-
suem uma base científica e tecnológica 
relativamente desenvolvida e, segundo a 
UNESCO, poderiam, com um investimento 
suplementar relativamente reduzido, criar 
estabelecimentos tecnológicos e científicos 
de elevado nível que  seriam benéficos para 
toda a região. Assim, a Nigéria criou, em 
2006, um fundo de 5 mil milhões de dóla-
res para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, principalmente alimentado pelos 
rendimentos das exportações petrolíferas.  
M.M.B.

Palavras-chave 
União Africana; NEPAD; Ciência; 
Nigéria.

        radioscopia do  
um continente
A África subsariana contribui com cerca de 2,3% para o produto interno bruto mundial, mas 
só gasta 0,4% das verbas destinadas à investigação e desenvolvimento (I&D). Mesmo se repre-
senta 13,4% da população mundial, fornece apenas 1,1% dos investigadores científicos do 
planeta. Tem apenas um investigador ou engenheiro em cada 10.000 habitantes, contra 20 a 
50 nos países industrializados.

Laboratorio médico en el Instituto Memorial Noguchi de Investigaciones Médicas, Ghana. © Reporters/Science Photo Library

Embora o número 
de universidades 

africanas passe de 13, 
em 1960, para 300, 
em 2002, a maior 

parte destas carece de 
pessoal e material e 
os seus resultados de 

investigação.
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A ciência ao serviço do 
desenvolvimento sustentável
A ciência passou a fazer parte 
integrante da cooperação 
entre a União Europeia e os 
seus parceiros do Grupo ACP. 
Testemunha disso é a nova 
parceria científica entre África 
e a Europa e o lançamento do 
Programa ACP para a Ciência 
e a Tecnologia. 
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 E
sta evolução é animadora”, explica 
Daan du Toit, conselheiro para 
a área da ciência e tecnologia na 
Missão da África do Sul junto 

da UE, que continua: “tomámos consciência 
da sua importância a seguir à Cimeira do 
Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, 
em 2002. Esta cimeira permitiu compre-
ender o importante papel da ciência como 
instrumento de desenvolvimento”. Dois anos 
mais tarde, os ministros africanos da ciência 
adoptam um plano de acção consolidado. 
“Este plano marca uma viragem”, prossegue 
o conselheiro. E foi quase naturalmente que 
a parceria estratégica concluída em Lisboa 
entre África e a UE em Dezembro de 2007 
incluiu a ciência entre os seus oito temas 
prioritários. A ciência, acompanhada de dois 
sectores de aplicações directas e considerados 
especialmente importantes pelos países africa-
nos: as tecnologias espaciais e tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).

“Se quisermos atingir verdadeiramente um 
desenvolvimento sustentável, servindo-nos da 
ciência como instrumento, são precisas pessoas 
no terreno”, prossegue Daan du Toit. A inves-
tigação deixou de ser apenas assunto de contra-
tos de investigação – que até aqui beneficiavam 
sobretudo os centros e laboratórios europeus, 
mais bem dotados – mas também uma questão 
de reforço das capacidades de investigação, 
frequentemente ainda muito frágeis. 

> rede africana
Do lado europeu, isto implica uma colabora-
ção inédita entre certos intervenientes que até 
aqui trabalhavam isoladamente. A começar 

pelos Estados-Membros, como testemunha 
a sua presença relativamente dispersa nas 
reuniões do grupo conjunto de peritos, encar-
regado de implementar a parceria da ciência. 
Um grupo que é presidido, pelo lado africano, 
pela Tunísia e pelo lado europeu pela França. 
Coordenar as investigações dos dois lados do 
Mediterrâneo ainda é uma aposta. A parceria 
prevê que seja criada em paralelo uma rede 
que permita aos centros de investigação insti-
tuírem grupos (autofinanciados), à semelhan-
ça da rede europeia ERA-NET. A sua homó-
loga, a rede ERA-NET África, foi lançada em 
Julho último. “Os consórcios devem permitir 
mutualizar as políticas”, explica Patrice Cayré, 
representante junto da UE do Instituto da “

Análises no hospital de Jamaa, Nairobi, Quénia. © Reporters/BSIP

Um homem prepara medicamentos com ingredientes 
à base de plantas de ervas numa farmácia para 

medicina natural, East London, África do Sul, 2009.  
© Reporters/DPA
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COnsOLidAr As rEdEs ACP
Na sequência do fórum ministerial sobre 

investigação que se realizou no Cabo em 

2002, o grupo ACP decidiu lançar um pro-

grama destinado a apoiar as actividades 

dos seus investigadores. O “Programa 

ACP para a Ciência e a Tecnologia” foi 

lançado em Junho de 2008. Dotado de um 

orçamento de 35 milhões de euros (30 mi-

lhões provenientes do 9.° Fundo Europeu 

de Desenvolvimento e 5 milhões retirados 

da verba europeia prevista para a coope-

ração com a África do Sul), deverá permi-

tir às universidades e centros de investi-

gação aumentarem a extensão da sua 

rede. Não unicamente entre países ACP, 

uma vez que o programa está igualmente 

aberto aos 27 Estados-Membros da UE, 

aos três países europeus candidatos à 

adesão e aos três países membros do Es-

paço Económico Europeu. Deve permitir 

igualmente contribuir para a avaliação das 

necessidades de investigação, a fim de 

permitir que os países consolidem ou lan-

cem políticas de investigação nacionais. O 

estabelecimento de uma rede deverá per-

mitir igualmente uma melhoria da qualida-

de dos resultados da investigação, assim 

como a sua exploração e divulgação.

Foram estabelecidos seis sectores de in-

vestigação prioritários: cuidados de saúde 

de qualidade (as medicinas tradicionais 

e os progressos da biotecnologia); inves-

tigação ambiental; energia (em especial 

as energias renováveis); transportes (a 

saturação das capacidades de transpor-

te, a poluição atmosférica e os acidentes); 

agricultura; e agro-indústria e comércio 

equitativo.

Investigação para o Desenvolvimento (IID) 
francês, instituto mandatado pela França para 
a representar na direcção do grupo europeu 
de peritos.

“Para optimizar esta parceria, notável, é preci-
so que preveja não só acções de formação, mas 
também de investigação e de transferência de 
conhecimentos”, prossegue Patrice Cayré. 
“Para isso, é preciso que as direcções-gerais 
da Comissão Europeia abrangidas tenham 
instrumentos coordenados.” No que se refere 
ao IID, o seu representante em Bruxelas tem 
grandes projectos: “A nossa ambição é   
'europeizar' o IID. A mais longo prazo será 
precisa uma rede, ou mesmo um centro euro-
peu de investigação para o desenvolvimento. 
Se esta parceria estratégica se limitar a acções 

programadas entre as duas Comissões (da 
UE e da AU, ndr), não faz qualquer senti-
do. O envolvimento dos Estados-Membros é 
essencial.”  

> Acabou a discriminação positiva
“Esta parceria representa um grande desa-
fio, mas é uma excelente ideia”, corrobo-
ra Francesco Affinito, responsável pelo 
Programa Ciência e Tecnologia na DG 
Desenvolvimento da Comissão. Uma direc-
ção-geral que está à frente desta parceria, 
com o apoio das três direcções abrangidas 
pelos três temas prioritários: investigação, 
TIC e espaço. Dezanove projectos de coo-
peração, dos quais seis (dois por tema) foram 
declarados prioritários na parceria (ver O 

Correio n.º 8). Como financiá-los? Não foi 
atribuído qualquer orçamento específico à 
parceria e a Comissão joga essencialmente 
com dois instrumentos à sua disposição: o 7.º 
Programa-Quadro de Investigação (PQI) – 
dotado da bonita soma de 53 mil milhões de 
euros para o período 2007-2013 – e o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED). Pela 
primeira vez, o 7.° PQI está aberto a todos os 
países. “Agora é preciso que os temas tenham 
interesse para os países em desenvolvimento”, 
salienta Patrice Cayré, que apesar de tudo se 
congratula com o recente lançamento de um 
convite à apresentação de propostas especial 
para África, dotado de 63 milhões de euros. 
“Contrariamente aos programas preceden-
tes”, confirma Philippe Froissard, responsável 
pela cooperação internacional na Direcção de 
Investigação da Comissão, “já não fazemos 
discriminação positiva. Os financiamentos 
baseiam-se na livre concorrência e na exce-
lência científica. Não financiamos o reforço 
de capacidades”.

Este reforço de capacidades é objecto de 
financiamento no quadro dos FED: de 30 
milhões de euros ao abrigo do 9.º FED, pas-
sou para 40 milhões de euros no 10.º. “Estes 
fundos irão beneficiar todos os países ACP”, 
precisa Francesco Affinito, “e permitirão aos 
investigadores ACP acederem mais facilmente 
aos financiamentos do 7.° PQI”. D.P.

Palavras-chave 
Parceria UA-UE da ciência; Francesco 
Affinito; Philippe Froissard; Patrice 
Cayré; Tunísia; França; ERA-NET 
África; 7.° PQI; FED.

Cientistas fazem investigação num sistema estereoscópico de alta energia no planalto da Namíbia. © Reporters
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 G
raças à sua importante capacida-
de científica – o maior número de 
patentes e de artigos publicados no 
continente – a África do Sul tencio-

na desempenhar um papel de primeiro plano 
para reforçar a cooperação africana. 

CORPS Em primeiro lugar no interior da 
SADC (Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral, que agrupa 14 países da África 
Austral e do oceano Índico); depois, con-
cluindo acordos bilaterais semelhantes ao que 
renova todos os anos com o Quénia. Por últi-
mo, salienta Daan du Toit, conselheiro para 
a área da ciência e da tecnologia na Missão 
Sul-Africana junto da União Europeia, “a 
nossa parceria com a UE em matéria de I&D 
é uma das mais antigas, remontando a 1996, 
a seguir ao apartheid. Este acordo constituiu 
um modelo, ainda que hoje a sua impor-
tância seja relativa, na medida em que o 7.º 
Programa-Quadro de I&D da UE passou a 
ser acessível a todos”. Mas sobretudo, insis-
te, “esta experiência permite-nos inscrever a 
I&D como prioridade na cooperação africana. 
Assim, na primeira presidência da NEPAD 
(Nova Parceria para o Desenvolvimento de 
África), a África do Sul insistiu bastante na 
iniciativa africana em matéria de ciência. O 
nosso empenho em apoiar a investigação afri-
cana é genuíno”. 

A I&D sul-africana assenta em cinco priori-
dades. Começa pela agricultura e pela saúde, 
através do programa “Farmer to Pharma” 
(“Do agricultor para a farmácia”), que se 

apoia na investigação biotecnológica e agro-
nómica para conceber novos adubos e medica-
mentos. A seguir vêm as energias renováveis, 
com a tónica colocada na energia solar e nas 
pilhas de combustível. Terceira prioridade: a 
luta contra as alterações climáticas e a con-
servação da biodiversidade. A investigação 

espacial e, por último, tema transversal, o 
estudo do impacto das tecnologias na socie-
dade. M.M.B. 

A locomotiva 
sul-africana

N. 14 N.E. – NovEmbro-DEzEmbro 2009

A invEstiGAçãO mEdidA Em tErmOs  
dE inOvAçãO
A África do Sul confirma o seu lugar de líder 

dos países mais inovadores da África subsa-

riana, seguida do Quénia, que confirma igual-

mente a solidez da sua rede de colaboração 

entre investigação pública e privada, apesar 

das perturbações políticas que se seguiram às 

eleições de 2007. É o que indica o Relatório 

sobre a Competitividade Mundial 2009-2010, 

publicado em Setembro último pelo Fórum 

Económico Mundial.

A África do Sul está classificada num hon-

roso 41.º lugar mundial (em 133 países) e 

o Quénia em 48.º lugar. A classificação dos 

outros países subsarianos em matéria de 

inovação é bastante má, factor que ainda 

não constitui um problema segundo Jen-

nifer Blanke, uma das autoras do relatório, 

uma vez que estes países se encontram 

num estádio precoce de desenvolvimen-

to. Salienta no entanto os progressos da 

Namíbia, que passa da 111.ª para a 103.ª 

posição da classificação, assim como a 

Tanzânia (da 101.ª para a 93.ª posição). 

Na África Austral, o Botsuana passa para 

o 71.º lugar, o Lesoto para 95.º, Madagás-

car para 84.º, Moçambique para 105.º e a 

Zâmbia para 90.º.

Na região da África Ocidental, o Burquina 

Faso está classificado em 76.º, o Benim em 

89.º, os Camarões em 102.º, a Gâmbia em 

72.º, a Costa do Marfim em 104.º e o Sene-

gal em 54.º, enquanto o Burundi e o Chade 

ocupam o 116.º e o 120.º lugares, respec-

tivamente. A classificação do Malavi e da 

Mauritânia não evoluiu, encontrando-se no 

94.º e 125.º lugares, respectivamente. Os 

países que perderam terreno foram a Ni-

géria (73.º), o Mali (81.º), a Maurícia (85.º), 

o Uganda (98.º), a Etiópia (112.º), o Gana 

(115.º) e o Zimbabué (124.º).

Observatório Astronómico da África do Sul (SAAO de South African Astronomical Observatory), 
Sutherland, África do Sul. © Reporters/Science Photo Library
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 D
esde o início dos anos 60, Cuba 
deu prioridade à educação. O seu 
programa nacional de alfabeti-
zação lançado na altura permite 

a Cuba vangloriar-se de ser hoje um dos 
países do mundo em desenvolvimento com 
maior taxa de alfabetização; o programa 
cubano – conhecido actualmente pelo slo-
gan “Yes, I can” – alastra em toda a região. 
Prioridade à educação, mas também à inves-
tigação, tendo como objectivo principal um 
programa de “ciclo completo”, a saber, uma 
investigação científica ligada à utilização dos 
resultados, ao serviço do desenvolvimento 
do país. Um programa baseado igualmente 
nos recursos humanos, que se elevam a 1,8 

por 1000 habitantes, uma média que ultra-
passa de longe as taxas dos outros países em 
desenvolvimento.

Em 50 anos abriram em Cuba vários centros 
de investigação científica, 7 dos quais de 
grande dimensão. Estes centros concentram-
se sobretudo em Havana, no “Pólo Científico 
Ocidental”, que agrupa um certo número de 
institutos de prestígio, como o Centro de 
Engenharia Genética e Biotecnologia, reco-
nhecido pelas suas realizações em termos 
de produções (vacina recombinante contra 
a hepatite B, por exemplo) e de investigação 
em biotecnologia, o Instituto de Medicina 
Tropical “Pedro Kouri”, elogiado recente-

mente pela ONU e pela Universidade ame-
ricana de Harvard por ser um dos centros de 
vanguarda do sistema de saúde cubano, ou 
ainda o Centro Nacional de Investigações 
Científicas, famoso pelas suas realizações na 
investigação sobre as neurociências, os pro-
dutos naturais, a utilização clínica do ozono 
e a produção de PPG (um medicamento 
anticolesterol extraído da cana-de-açúcar). 
M.M.B.

Palavras-chave 
Cuba; ciência; neem.

Cuba, onde ciência rima  
com desenvolvimento
Um número que diz muito: Cuba consagra cerca de 1,2% do seu PIB (ou seja, mais do que a média da 
UE) à investigação científica e ao desenvolvimento tecnológico. Há dois sectores privilegiados – biotec-
nologia e farmácia – ainda que o governo tenha decidido reforçar a investigação noutros sectores, com 
prioridade para as ciências fundamentais, as tecnologias da informação e da comunicação e ainda as 
ciências sociais.

HOLOfOtEs CEntrAdOs nA PLAntA dE nEEm
As múltiplas virtudes da árvore de neem – 

muito vulgar na Índia – não escaparam aos 

investigadores do Instituto de Investigação 

Fundamental em Agricultura Tropical, que a 

estudam pelas suas qualidades de pesticida 

natural. A cultura desta planta de neem co-

meçou em 1991; em 2000, Cuba já contava 

mais 500.000 árvores destas. Foi criado um 

projecto comum com o Instituto das Caraíbas 

de Investigação e Desenvolvimento Agronó-

mico (CARDI) para conceber a tecnologia de 

exploração agro-industrial da árvore neem 

e daí fabricar pesticidas e produtos veteri-

nários. Este projecto prevê mesmo um pro-

grama-piloto em São Cristóvão e Nevis de 

produção e comercialização de pesticidas a 

partir da planta de neem. Entre os outros pro-

jectos deste instituto cubano conta-se a luta 

contra os insectos através de resíduos vege-

tais – até agora só foram utilizados os resídu-

os do tabaco como pesticidas –, um híbrido 

de milho e a gestão integrada da cultura da 

papaia para melhorar o seu rendimento.

Pedaço de raiz de neem. © Reporters/Science Photo Library



 O 
Quénia, a Tanzânia e o Uganda, tal 
como muitos outros países em des-
envolvimento, suportam um pesa-
do fardo de doenças, que recaem 

na população rural pobre, especialmente nas 
mulheres e nas crianças. O principal obs-
táculo para se atingirem os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) 4, 5 e 6, 
que correspondem à redução da mortalidade 
infantil e materna, bem como para se com-
bater o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose 
(as principais doenças infecciosas) na África 
subsariana, tem sido a desigualdade dos siste-
mas de saúde.

A melhoria da qualidade, da gestão e da uti-
lização de dados clínicos foi da maior impor-
tância. O projecto “Medishare” visa criar uma 
parceria duradoura e sustentável regida por 
um fluxo ascendente e horizontal de conheci-
mentos entre universidades e hospitais. O líder 
do projecto é o CINECA, um consórcio que 
processa com grande eficiência dados infor-
máticos e outras informações e que é partici-
pado por 36 universidades italianas, incluindo 
entre os seus parceiros a Universidade de 
Nairobi, a Universidade Makerere do Uganda, 
a Universidade Muhimbili de Medicina e 
Ciências Conexas da Tanzânia e o Consórcio 
Almalaura.

O projecto é financiado pelo Programa 
Edulink, um programa do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (www.acp-edulink.eu). 

Até ao momento, o projecto criou um núcleo 
de investigação académica em cada um dos 
países, com conhecimentos especializados 
no domínio epidemiológico/ensaios clínicos 
e concluiu igualmente uma fase-piloto de 
recolha de dados de oito hospitais privados 
e públicos nos três países. Já está criada uma 
base de dados de 1181 doentes e o método foi 
aprovado em Setembro último pelos Comités 
de Ética dos três países.

Iniciou-se agora uma nova fase do projecto, 
que envolve o aumento do número de sítios 
clínicos activos que registam os seus pacientes 
na base de dados “Medishare”. 

Na página web também é possível ter acesso à 
aprendizagem por via electrónica (e-learning) 
sobre a infecção do VIH e investigação sobre 
crianças afectadas pelo VIH, com certificação 
dos créditos de formação.

“Queremos aumentar esta vertente do nosso 
projecto”, afirma a coordenadora do projec-
to Marisa De Rosa, “especialmente através 
de formação no domínio da comunicação 
médico-paciente e em campanhas de comu-
nicação social. Precisamos de produzir mais 
informação sobre as causas reais das doenças 
para evitar o estigma social contra as pessoas 
doentes. Pode dizer-se que esta é a primeira 
recomendação política que obtivemos desta 
fase do projecto: os governos, os interve-
nientes e os responsáveis políticos devem 

empenhar-se em melhorar a informação e a 
comunicação dirigida às pessoas doentes e a 
toda a sociedade. Isto também é fundamental 
para uma acção preventiva”.

O líder do projecto pretende igualmente impli-
car as empresas farmacêuticas, que realizam 
todas ensaios clínicos reservados nalguns paí-
ses, produzindo bases de dados isoladas. Um 
dos objectivos do projecto consiste em envol-
ver estas empresas quanto ao seu registo de 
conhecimentos e normalizar os procedimen-
tos, para permitir uma comparação dos dados. 
Outro objectivo é ampliar a investigação a 
fim de incluir um maior número de Estados 
africanos na rede de investigação, bem como 
incluir novas doenças como a diabetes, o can-
cro e as doenças cardiovasculares, mediante 
financiamento que poderá ser obtido do 7.º 
Programa-Quadro.

Partilhar dados para melhorar  
a investigação médica
Projecto “Medishare”, financiado pelo Programa Edulink, no Quénia, Tanzânia e Uganda.
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Palavras-chave 
Partilha de dados; investigação 
médica; epidemiologia; malária; SIDA; 
tuberculose; MEDISHARE; CINECA; 
Programa Edulink.

Sala de Espera/Registo/Consultas no hospital de 
Bagamoyo (Tanzânia), Setembro2009. © Eugenia Rinaldi 

Andrea Marchesini Reggiani

CINECA –  Reunião de arranque do projecto (Kick off Meeting), Bolonha, Itália, 22-24 Outubro 2008. © Eugenia Rinaldi
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Palavras-chave 
Fuga dos cérebros; diáspora; União 
Africana; ICSU; ASI.

Como evitar a fuga de 
cérebros, em especial 
da África para os países 
industrializados? E que 
papel pode desempenhar a 
diáspora nesta estratégia?
São duas questões que se 
colocam.

 “A 
fuga de cérebros continua 
a ser um fenómeno destrui-
dor em África”, relembrou 
aos grandes deste mundo, 

reunidos na Itália, em Julho passado, sob 
a égide do G8+5, a Rede das Academias 
de Ciências Africanas (Network of African 
Science Academies ou NASAC). Num comu-
nicado publicado um mês antes da reunião do 
G8+5, a NASAC sublinhava que “um terço 
dos cientistas africanos vive e trabalha nos 
países desenvolvidos”.  

Os cientistas africanos exortaram os países 
industrializados a ajudar a África a recons-
truir o seu sistema de ensino superior. E 
recordaram-lhes as recomendações feitas pela 
comissão instaurada pelo Primeiro-Ministro 
britânico de então, Tony Blair: desbloquear – 
“é um imperativo”, considerava a comissão – 3 

mil milhões de dólares durante dez anos para 
desenvolver centros de excelência em ciências 
e tecnologias e 5 mil milhões para o financia-
mento das universidades em África. Um pedi-
do reconhecido pelo G8 que, no entanto, não 
se comprometeu financeiramente até hoje.  

A declaração sublinha igualmente a necessi-
dade de estabelecer relações entre os cientistas 
africanos da diáspora e os que permane-
ceram no continente. Primeira tentativa: o 
encontro, em Agosto passado, entre Jean-
Pierre Ezin, o Comissário da União Africana 
responsável pelas Ciências e Tecnologias, 
e o Instituto Científico Africano (African 
Scientific Institute ou ASI). Esta organização 
de criação de redes, baseada na Califórnia, 
propõe autorizar os cientistas africanos da 
diáspora a participar em programas científicos 
do continente. 

> risco de desvio 
O ASI não é o único. A Fundação Nacional 
de Investigação da África do Sul – adminis-
trada pela gabinete “África” do Conselho 
Internacional para a Ciência (ICSU) – conta 
criar uma base de dados de investigadores 
e identificar fontes de financiamento para 
projectos conjuntos. O financiamento inicial 
deverá provir dos países africanos de prefe-
rência a mutuantes estrangeiros, como sugere 
Sospeter Muhungo, Director do ICSU para 

a África. O discurso de Muhungo – indi-
ca Linda Nordling, antiga editora-chefe do 
jornal em linha  “Research Africa” – traduz 
uma inquietação crescente face às consequên-
cias imprevistas da mobilização da diáspora. 
Assim, avança Linda Nordling, “apesar das 
boas intenções dos cientistas da diáspora, 
estes arriscam, graças às suas receitas prove-
nientes dos mutuantes de fundos estrangeiros, 
de desviar involuntariamente a agenda cientí-
fica da África. O Instituto Africano de Ciência 
e Tecnologia (AIST) do Instituto Nelson 
Mandela ilustra perfeitamente esta apreensão 
crescente. O AIST é uma das colaborações 
mais ambiciosas dos mutuantes de fundos 
internacionais e científicos africanos – quer 
estes estejam no continente quer sejam  emi-
grantes. Imaginada por cientistas de renome 
que vivem, na grande maioria, nos Estados 
Unidos, esta colaboração é concebida segundo 
o modelo do Instituto Indiano de Tecnologias, 
com um campus em cada uma das regiões do 
continente: na África do Norte, de Leste, do 
Oeste e na África Central”. M.M.B.

O quebra-cabeças
da fuga de cérebros!

Estudantes, Universidade de Juba, Sudão. Os 
cientistas africanos pressionam no sentido da 
reforma dos sistemas de educação do continente, 
que pode ajudar a acalmar a fuga de cérebros.  
© Reporters
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O quebra-cabeças

I nteracções

Com a abertura a cargo da princesa 
Victoria da Suécia, a quarta 
edição das Jornadas Europeias do 
Desenvolvimento (JED) organizada 
este ano pela Comissão Europeia 
e pela Presidência sueca da UE foi 
particularmente vibrante e fomentou 
uma pletora de ideias novas. A data 
e o local escolhidos contribuíram 
para que isso acontecesse. Tendo 
como anfitriã a capital de uma das 
democracias mais abertas do mundo, 
o evento realizou-se na esteira da 
crise financeira de 2008 e antes da 
vindoura Conferência das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas 
em Dezembro de 2009, assinalada 
como a data do tudo ou nada para 
salvar o planeta.

Jornadas Europeias do   
desenvolvimento, Estocolmo, suécia,  
22 a 24 de Outubro
2009 O 

debate na sessão plenária e nos 
eventos periféricos girou em torno 
de três temas fulcrais: as alterações 
climáticas, a crise global e a demo-

cracia e desenvolvimento foram fontes abun-
dantes para novas ideias, com a sugestão de 
um dos participantes de que o evento do próxi-
mo ano – que se realizará em Bruxelas, capital 
da Bélgica – passe a denominar-se “Jornadas 
Europeias do Re-desenvolvimento”. 

O número de participantes rondou os 5500, 
sendo estes representantes de ministérios 
governamentais, organizações internacionais, 
think-tanks, organizações não governamentais 
e indivíduos, e tendo muitos deles promovido 
o seu trabalho a partir de uma “Aldeia do 
Desenvolvimento”. “As jornadas do desen-
volvimento estão a tornar-se globais”, referiu 
Gunilla Carlsson, Secretária de Estado da 
Suécia para a Cooperação Internacional, acer-
ca do impacto crescente do evento. Entre os 
presentes estiveram: a presidente da Libéria, 
Ellen Johnson-Sirleaf; o presidente da Serra 
Leoa, Ernest Bai Koroma; o primeiro-minis-
tro da Suécia, Frederik Reinfeldt; o admi-
nistrador-executivo do Banco Mundial, Dr. 
Ngozi Okonjo-Iweala; a vice-presidente do 
Clube de Madrid, Mary Robinson; o presiden-
te do FMI, Dominique Strauss-Khan; e o pre-
sidente da Comissão Europeia, José Manuel 
Barroso (ver: www.eudevdays.eu).

O comissário para o desenvolvimento da CE, 
Karel de Gucht, entrevistado pelo Correio, 
edição n.º 13, exortou todos os Estados-
Membros a redobrarem os respectivos esfor-
ços para alcançar a meta colectiva de des-
pesa da UE fixada para ajuda ao desenvol-
vimento de 0,7% do Rendimento Nacional 
Bruto (RNB) até 2015. “Precisamos de usar 
a ajuda ao desenvolvimento para fazermos as 
coisas bem; para sermos menos reactivos e 
fazermos melhores previsões”, disse. O pre-
sidente da Comissão Europeia, José Manuel 
Barroso, afirmou que a CE estava a provi-
denciar uma rede de segurança para os países 
mais vulneráveis ao abrigo do “Vulnerability 
FLEX”, um instrumento especial que provi-
denciará até 500 milhões de euros aos países 
mais atingidos pela crise, para colmatarem 
falhas fiscais e manterem a despesa essencial. 

> Arroz duplica de preço
Os efeitos da crise financeira numa das 
nações mais pobres do mundo, Serra Leoa, 
foram evocados por Ernest Bai Koroma, 
presidente do país. A Serra Leoa ainda 
permanece no último lugar do Índice de 
Desenvolvimento Humano do Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PDNU). Numa sessão plenária, o presi-
dente informou que o preço do arroz dupli-
cou em menos de um ano. E o crescimento 

Presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Barroso, fala na abertura das 

Jornadas Europeias do Desenvolvimento 
2009, Estocolmo, Suécia  © Hegel Goutier

O
Um manancial de novas  
ideias de desenvolvimento
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do país, que foi de 6,4% em 2007, recuou para 
os 5,5% em 2008 e para os 4% em 2009. 

Donald Kaberuka, presidente do Banco 
Africano para o Desenvolvimento, afirmou 
que a crise “gorou os esforços dos Africanos 
de se gerirem a si próprios”, devastando 10 
anos de reformas económicas em apenas seis 
meses e atingindo fortemente países como 
o Botsuana e a Maurícia, que anteriormen-
te demonstravam desempenhos económicos 
sólidos. 

“As instituições de Bretton Woods estão a 
começar a demonstrar sinais de envelhecimen-
to; há quem diga que está na altura de consi-
derar a sua reforma”, sugeriu Otive Ibguzor, 
presidente das Campanhas Internacionais da 
Action Aid Internacional. Dominique Strauss-
Khan, administrador-executivo do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), fundado após 
a 2.ª Guerra Mundial para conseguir estabili-
dade financeira a nível global, declarou que “o 
FMI está a voltar às suas origens” e disse que 
o FMI está a reduzir o âmbito das exigências 
que faz aos países e a prestar mais atenção às 
condições locais.

O Dr. Ibguzor criticou fortemente a evasão fis-
cal por parte das multinacionais: “Robin Hood 
rouba os pobres para dar aos ricos”, afirmou. 
Esse dinheiro, que ele estimou ascender aos 
106 mil milhões de dólares anuais, metade do 
PIB da Suécia, poderia ser gasto de forma mais 
útil em países em desenvolvimento, sugeriu.

Mohammed Yunus, laureado com o Nobel 
da Paz em 2006 e administrador-executivo 
do Banco Grameen, apelou a uma nova con-
cepção fundamental do sistema financeiro 
internacional que, de momento, deixa de fora 
dois terços da população do globo. Afirmou 
também que chegou o momento de rejeitar o 
egoísmo – com a maximização do lucro – e de 
favorecer o altruísmo – beneficiando os negó-

cios com fins sociais e as empresas que não 
distribuem dividendos.

 
> Grandes negócios em julgamento
Os grandes negócios também estiveram em 
julgamento num debate sobre a Democracia e 
o Desenvolvimento. Kumi Naidoo, presidente 
honorário da CIVICUS, a Aliança Mundial 
para a Participação dos Cidadãos, responsabi-
lizou os grandes negócios por manipularem a 
democracia. Houve muitos apelos nas JED ao 
fortalecimento da sociedade civil, de modo a 
que possa desempenhar na íntegra o seu papel 
no aproveitamento de oportunidades para par-
ticipar na parceria África-UE. “Democracia 
sem uma sociedade civil é uma simulação”, 
afirmou Thoraya Ahmed Obaid, administra-
dora-executiva do Fundo das Nações Unidas 
para a População. A homenagem a um dos 
pilares da democracia, a liberdade de impren-
sa, foi prestada na cerimónia de atribuição 
dos prémios Natali de jornalismo distribuídos 
anualmente pela CE (ver artigo separado).     

Os apelos à acção relativamente às altera-
ções climáticas foram muitos e não tarda-
ram. O Dr. Rajendra Pachauri, laureado com 
o Nobel da Paz em 2007 e presidente do 
Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), informou num debate 
plenário sobre o tema que a sua organização 
calculou que, até 2020, entre 75 milhões a 
250 milhões de pessoas em África poderão 
ficar “sob pressão face aos recursos hídricos” 
devido às alterações climáticas. 

Emmanuel Manny Mori, presidente dos 
Estados Federais da Micronésia, disse que o 
seu país, composto por 600 ilhas no Pacífico 
Ocidental, está “à beira do afogamento”. 
Apelou a uma mudança – estilos de vida que 
consumam menos recursos do planeta. Raila 
Odinga, primeiro-ministro do Quénia, descre-
veu o potente símbolo das alterações climáticas 
no seu país: a calota de gelo no topo do Monte 
Kilimanjaro está a diminuir, tendo sofrido 
uma redução de 80% entre 1912 e 2009; pode-
rá desaparecer por completo até 2015. 

Michèle Louis, que era primeiro-ministro do 
Haiti na altura do evento JED, apelou à com-
pensação de países em desenvolvimento, como 
o seu, que estão a suportar os danos causados 
por outros. Perguntou: “Irá ser possível alcan-
çar um sistema acordado globalmente para 
travar as causas das alterações climáticas e 
infligidas àqueles que sofrem as consequências 
sem as terem causado?”

Carl Bildt, ministro dos negócios estrangeiros 
da Suécia, afirmou que a UE se colocou na 
linha da frente com um compromisso de redu-
zir em 20%, e até 2020, os níveis de emissão 
dos gases com efeito de estufa de 1990. Jeremy 
Hobbs, administrador-executivo da organiza-
ção não governamental Oxfam International, 
afirmou: “Não há margem de manobra para 
um plano B. Falhar em Copenhaga significará 
perda de vidas.” Hobbs apelou à UE para que 
disponibilize um fundo de adaptação e mitiga-
ção para países em desenvolvimento no valor 
de 110 mil milhões de euros.

E àqueles que estão preocupados com a pega-
da de carbono deixada pela realização das 
JED, o presidente Barroso disse que gerou 
120.000 euros em fundos “de compensação” 
de carbono. D.P.

Muhammad Yunus fala nas Jornadas Europeias  
do Desenvolvimento 2009, Estocolmo, Suécia.  
© Comissão Europeia

Baixa da cidade, Estocolmo. © Hegel Goutier
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“ULtrAPAssAr frAGiLidAdEs Em ÁfriCA” 
De Okechukwu Romano Umelo

Apresentado pela primeira vez nas JED em 

Estocolmo, o tema do primeiro “Relatório 

Europeu sobre o Desenvolvimento” centra-

se na melhor forma como a UE pode ajudar 

os estados mais frágeis* de África. “Ultra-

passar Fragilidades em África – Criar uma 

nova abordagem europeia” irá contribuir 

para a compreensão da UE sobre como 

reagir face aos estados frágeis, afirmou o 

Director Geral do desenvolvimento da CE, 

Stefano Manservisi, no lançamento do rela-

tório. A publicação de um RED é um novo 

ponto de partida para a CE. Tem como ob-

jectivo gerar novas ideias no pensamento 

da UE sobre o desenvolvimento no sentido 

de ajudar os decisores políticos da UE, in-

cluindo aqueles em cada Estado-Membro 

que têm orçamentos nacionais de desen-

volvimento.  

Giorgia Giovannetti, líder da equipa de in-

vestigação do RED do Instituto Universitário 

Europeu em Florença afirmou que o relató-

rio vai “ajudar os países frágeis a melhorar 

a sua capacidade de resistência”. Disse 

também que os estados frágeis vivem 

em “extrema insegurança” e têm falta dos 

serviços mais básicos, incluindo acesso à 

água potável. As características que têm 

em comum incluem uma incapacidade de 

mobilizar recursos domésticos, baixos ní-

veis de desenvolvimento, má governação, 

exportações altamente concentradas, uma 

dependência de recursos naturais e infra-

estruturas fracas. O relatório também refere 

que os efeitos induzidos por um país frágil 

nos países vizinhos afectam o comércio e 

a segurança intra-regional. Este “efeito de 

má vizinhança”, refere o relatório, pode ser 

calculado em 160 mil milhões de euros de 

perdas anuais de África.

* Os países frágeis nos quais o RED concentra a 
sua atenção são: Angola, Burundi, Camarões, Re-
pública Centro-Africana, Chade, Comores, Congo 
(República), Costa do Marfim, República Demo-
crática do Congo, Jibuti, Guiné Equatorial, Etiópia, 
Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, 
Mauritânia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e 
Príncipe, Serra Leoa, Somália, Sudão, Togo, Ugan-
da e Zimbabué.  

Ler o relatório na íntegra em: http://erd.eui.eu/ 

ÁfriCA: BAnCO mUndiAL OsCiLA EntrE COnfiAnçA 
E trEPidAçãO
De Joshua Massarenti

Com a avalanche de capital privado em 

queda livre, os preços das matérias-primas 

a descerem, as remessas dos migrantes a 

diminuírem e as lúgubres previsões quanto 

ao volume de ajuda pública para 2009, “Áfri-

ca está a sentir a crise económica na sua 

máxima força”. Foi isto que Shantayanan 

Devarajan, economista-chefe do Banco 

Mundial para a região de África, confirmou 

ao Correio ao reiterar que “todos os esfor-

ços encetados no continente ao longo da 

última década e o impressionante cresci-

mento conseguido podem ser devastados 

por uma crise pela qual os Africanos não 

se sentem responsáveis”. Os números di-

vulgados pelas instituições financeiras de 

Washington sobre o crescimento do PIB 

(que desceu de 4,8% em 2008 para 1% em 

2009) e sobre a pobreza (mais 8 milhões 

de pessoas na pobreza em 2009) são, se-

gundo Devarajan, “tão preocupantes como 

os devastadores impactos psicológicos da 

crise nos próprios Africanos. Mas, de mo-

mento, a nossa prioridade é ajudar aqueles 

que estão pior”. Felizmente, parece não 

haver falta de boas notícias: “Esperávamos 

que os orçamentos estivessem num estado 

lastimável. Mas, para nossa grande surpre-

sa, países como a Zâmbia ou a Tanzânia 

conseguiram criar planos de recuperação 

muito mais prudentes do que o pacote de 

estímulo de Obama na América ou do que 

aqueles adoptados por alguns governos eu-

ropeus. Também temos o caso da Nigéria, 

que conseguiu concretizar o seu programa 

de reforma económica removendo os sub-

sídios ao combustível.” Os esforços são lou-

váveis, “mas não serão suficientes. Se não 

houver uma melhoria da situação económi-

ca mundial, não se registará qualquer tipo 

de crescimento”. O Banco Mundial espera 

que as recentes mostras de vitalidade por 

parte das economias da China e dos Esta-

dos Unidos sejam consolidadas em 2010.

Monte Kilimanjaro. © Reporters/Eureka Slide
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 O
s vencedores de quatro continen-
tes – África, América Latina e 
Caraíbas, Ásia e Pacífico e Europa 
– também partilham o valor total 

do prémio de 60.000 dólares. O concurso 
deste ano foi organizado em conjunto com dois 
organismos que lideram a defesa da liberdade 
de imprensa: Repórteres sem Fronteiras e a 
Associação Mundial de Jornais.  

Na cerimónia dos prémios realizada durante 
as Jornadas Europeias do Desenvolvimento, 
em Estocolmo, Suécia, de 22 a 24 de Outubro, 
Margot Wallström, Comissária Europeia 
responsável pela Comunicação e Relações 
Institucionais, afirmou que as histórias que 
ganharam recontaram “…verdades desconfor-
táveis, lançando luz sobre os recônditos mais 
obscuros do comportamento humano, mas 
oferecem esperança para o futuro”.  

A reportagem de Yee Chong-Lee, intitulada 
“O terramoto de Sichuan – Um ano depois”, 
para a Now TV da China, que denuncia a 
continuação da construção abaixo dos padrões 
requeridos na província de Sichuan um ano 
depois de um terramoto devastador ter destru-
ído cerca de 50.000 vidas, venceu o Grande 
Prémio absoluto.   

O primeiro prémio na categoria África foi para 
o jornalista da Tanzânia Richard Mgamba, 
com a reportagem “A batalha pelas almas”, 
publicada no The Guardian on Sunday do 
país. Revela o aumento em flecha de assassí-
nios de albinos na Tanzânia por causa dos seus 
órgãos, nomeadamente as partes genitais. O 
segundo lugar foi para Anas Aremeyaw Anas, 

do Gana, que esteve infiltrado durante seis 
meses a fim de conseguir para a sua publica-
ção, The New Crusading Guide, uma repor-
tagem que mostra como raparigas chinesas são 
atraídas para trabalhar no comércio do sexo 
no Gana. Ocultando a sua identidade na ceri-
mónia de distribuição dos prémios por receio 
de represálias, Anas disse que os traficantes 
tinham sido condenados recentemente a uma 
pena total de 42 anos de prisão. O terceiro 
classificado, Moussa Zongo, no seu artigo “A 
Pesquisa do ouro: do pão subterrâneo ao preço 
da audácia”, publicado no L’événement, mos-
tra as terríveis condições das minas de ouro 
no norte do Burkina Faso, onde 20 pessoas 
perderam a vida desde o início de 2009. 

Os vencedores na categoria especial de televi-
são foram o sul-africano Johann Abrahams e o 
zimbabuense Godknows Nare, com “Buraco 
infernal”, uma investigação com câmaras 
ocultas sobre as condições nas prisões do 
Zimbabué, difundida pela “South African 
Broadcasting Corporation” (SABC). O pré-
mio especial da rádio foi para a reportagem 
conjunta de Freddy Mata Matundu e Larissa 
Diakanua, “Crianças acusadas de feitiçaria: 
crianças em perigo”, que foi para o ar na Radio 
Top Congo FM da RDC. 

“Violada por sete soldados”, uma reportagem 
de Lucy Adams para o Herald Magazine da 
Escócia, que relata o abuso sexual de mulheres 
na província de Kivu do Sul, na RDC, venceu 
o primeiro prémio na categoria Europa. D.P.

Para saber como candidatar-se ao concurso do próxi-
mo ano, ver: www.nataliprize2009.eu  

O continente africano em destaque 
no Prémio de Jornalismo Lorenzo 
natali de 2009 

EmBAixAdOrEs dO  
dEsEnvOLvimEntO dE 16 A 18 AnOs
Os 54 finalistas do Prémio do Desenvol-
vimento para Jovens da CE, 2008/2009, 
também receberam os prémios nas Jor-
nadas Europeias do Desenvolvimento de 
Estocolmo, em 2009. Este prémio anual 
consiste num concurso de um cartaz e um 
vídeo para jovens dos 16 aos 18 anos so-
bre um determinado tema. Os temas deste 
ano eram “igualdade de género”, “crianças 
e juventude” ou “diversidade cultural”, den-
tro do tema global do desenvolvimento 
humano em África. Os 27 vencedores dos 
primeiros prémios – um de cada Estado-
Membro da UE – vão participar numa via-
gem de cinco dias a África para visitarem 
projectos de desenvolvimento financiados 
pela CE e terão oportunidade de encontrar 
jovens da sua idade. Quando regressarem 
a casa, ao partilharem as suas experiên-
cias com os amigos e a família, tornam-se 
“embaixadores do desenvolvimento”.

Para mais informações ver: www.dyp2008.org    

24

A esquerda: Mactar Silla, Presidente da 
Associação Privada dos produtores e das 
televisões de África, entrega o prémio 
mais importante da categoria em África a 
Richard Mgamba. © Hegel Goutier

Ao centro: A Comissária Europeia para o 
Desenvolvimento, Karel De Gucht, com 
os vencedores do prémio. © Hegel Goutier

A direita: O Comissário De Gucht entrega 
o prémio Grand Prix award a Yee-Chong 
Lee. © CE

As reportagens de África tiveram uma boa presença no Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali deste ano. 
Este concurso da Comissão Europeia (CE) foi criado em 1992 para recompensar os autores de crónicas 
publicadas em todos os continentes que traduzam um empenhamento nos direitos humanos, na democ-
racia e no desenvolvimento, em honra de Lorenzo Natali, Comissário Europeu para o Desenvolvimento 
entre 1985 e 1989, que morreu em 1990. 

 O



 N
o início do mês de Outubro, na 
sede da UA em Adis-Abeba, foi 
feito um balanço sobre os resul-
tados alcançados pela Estratégia 

África-UE dois anos após o seu lançamen-
to em 2007. As reuniões entre os agentes 
da UA e da UE sobre as oito parcerias da 
estratégia* que precederam a Troika, foram 
presididas por Gunilla Carlsson, minis-
tra sueca da Cooperação Internacional do 
Desenvolvimento e Ali Treki, Secretário líbio 
dos Assuntos da UA que é actualmente 
Presidente do Conselho Executivo da UA. 

Nas palavras de Shikaiye, as restrições 
financeiras dificultaram a implementação 
da Estratégia Comum e do primeiro plano 
de acção (2008-2010) de projectos nas oito 
parcerias apesar de muitos se encontrarem 
em curso, nomeadamente nos sectores da 
ciência e da tecnologia (ver dossier sobre esta 
questão).

Embora o comunicado ministerial UA/UE 
realce o empenhamento de ambas as partes 
no sentido de reforçar a estratégia, solicitou 
também mais “compras” dos países afri-
canos. Em termos de financiamento a UA 
pretende um “fundo específico” para pro-
jectos. O comunicado apelou a uma melhor 
mobilização de todos os recursos existentes 
e à procura de novos em todos os quadrantes 
incluindo do sector privado e outros doadores 
como o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), o Banco Europeu de Investimento 
(BEI) e o Banco Mundial (BM).

A falta de “capacidade” institucional dentro 
da UA para implementar as parcerias foi 
também reexaminada apesar de a CE ter 
prometido 55 milhões de euros do Fundo de 
Desenvolvimento Europeu (FDE) para “refo-
rço das capacidades” incluindo um programa 
de intercâmbio das pessoas. Tais projectos 
estão a dar resultados, afirmam os agentes da 
CE, apesar dos problemas de fluxo de caixa.

> segundo plano de acção
Está prevista a aprovação de um segundo 
“Plano de Acção” na Cimeira África-UE, o 
qual procurará rectificar algumas das dificul-
dades. O comunicado conjunto apelou a um 
maior envolvimento por parte dos actores não 
estatais na estratégia ainda que alguns repre-
sentantes da sociedade civil já tenham parti-
cipado nas reuniões do Grupo Conjunto de 
Peritos (JEG, do inglês Joint Expert Group) 
em Outubro.  

Num seminário, “Cidadãos na parceria 
UA-UE” organizado por ocasião das Jornadas 
Europeias de Desenvolvimento que deco-
rreram em Estocolmo entre os dias 22 e 24 
de Outubro, Klaus Rudischhauser, director 
da Direcção-Geral do Desenvolvimento da 
Comissão Europeia, salientou que a estra-

tégia não se resumia apenas a um “assunto 
governo-governo”. O Comité Económico e 
Social Europeu (CESE), órgão consultivo da 
UE representativo dos grupos socioeconó-
micos, reunir-se-á em Adis-Abeba em Maio 
de 2010. Um membro da ONG zambiana 
“Women for Change - Zambia” (Mulheres 
pela Mudança) disse no seminário que o diá-
logo deveria incluir a voz das mulheres. “Há 
51 por cento de mulheres em África, não nos 
podemos esquecer.”

O lado do diálogo político da estratégia tem 
sido mais fácil de implementar. A reunião 
ministerial que decorreu em Adis-Abeba 
incluiu conversações sobre o Sudão, a Somália, 
a Região dos Grandes Lagos, a Guiné, as 
eleições em Madagáscar e o Zimbabué além 
das questões mais globais como as alterações 
climáticas e a crise económica global. D.P.

A Estratégia UA-UE dois anos depois…  

As OitO PArCEriAs dA 
EstrAtÉGiA
•	Paz	e	segurança	

•	Governação	democrática	e	direitos	
humanos	

•	Comércio,	integração	regional	e	infra-
estruturas		

•	Objectivos	de	desenvolvimento	do	milénio	

•	Energia	

•	Alterações	climáticas	

•	Migração,	mobilidade	e	emprego	

•	Ciência,	sociedade	da	informação	e	espaço
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“A implementação da Estratégia Conjunta UE-África e o respectivo Plano de Acção ainda não con-
seguiu cumprir todas as suas promessas apesar de alguns progressos”, diz John K. Shikaiye, Chefe 
de Gabinete da Comissão na reunião do grupo de trabalho conjunto (“Joint Task Force”) África-UE 
que decorreu em Adis- Abeba, entre os dias 8 e 9 de Outubro antes da “Troika” Ministerial Conjunta 
UA-UE de 13 e 14 de Outubro. 

Palavras-chave 
Estratégia UA-UE; John K. Shikaiye; 
Gunilla Carlsson; Ali Treki.

Um casal jovem olha para um mapa de África e da 
Europa no local da Cimeira UE-África, Lisboa, 2007.   
© Reporters/AP



 A
conferência de peritos e as Jornadas 
Ministeriais RTE-T fizeram um 
balanço sobre o que o que está a 
ser feito e o que precisa ser feito 

para integrar os transportes aéreos, marí-
timos e terrestres facilitando a circulação 
de pessoas e mercadorias dentro da UE e 
impulsionando assim a economia dos seus 27 
Estados-Membros. Organizada pela Comissão 
Europeia, o Ministério dos Transportes e das 
Infra-estruturas italiano e a Presidência sueca 
da União Europeia, a conferência estendeu-
se aos Balcãs, ao Mediterrâneo Ocidental 
e à África assim como à Noruega, à Suiça, 
à Federação Russa e à Turquia. Entre os 
participantes, encontrava-se o Presidente do 
Senegal, Abdoulaye Wade e o Comissário das 
Infra-estruturas e Energia da União Africana 
(UA), Mahmoud Ahmed Ibrahim.  

“Olhamos para o Ocidente mas não suficiente-
mente para África”, afirmou o Comissário da 
UE António Tajani antes de ir para Nápoles. 
Acrescentou que a UE já estava a trabalhar em 
conjunto com países africanos na criação de 
uma parceria em matéria de aviação civil.

Mas um “plano de acção” mais abrangen-
te sobre projectos de transportes para dar 
prioridade à aproximação dos continentes 

vai ser elaborado até meados de 2010 pela 
Comissão Europeia e respectivos Estados-
Membros com parceiros africanos. Será 
elaborado com base na Comunicação da 
Comissão Europeia, de Julho de 2009: “Ligar 
África e a Europa: trabalhar para reforçar a 
cooperação na área dos transportes”. Tajani 
afirmou que um agente da Direcção-Geral 
de Transportes da Comissão Europeia será 
enviado para a capital da Etiópia, Adis-Abeba 
e sede da União Africana (UA), para criar 
um fórum informal sobre transportes dentro 
da parceria UE-África (ver artigo separado). 

> “financiamento inovador”
 
Mas os projectos vão precisar de “finan-
ciamento inovador”, disse Tajani. Sugeriu 
que seria procurado mais financiamento 
através do Banco Europeu de Investimento 
(BEI) assim como através de projects bonds e 
criação de parcerias público-privadas. Tajani 
disse também aos jornalistas que gostaria de 
ver as perspectivas financeiras da UE (2007-
2013) revistas para o efeito. A declaração da 
conferência solicitou a partilha de conheci-
mento do próprio programa RTE-T da UE 
com parceiros africanos no sentido de ajudar 
à implementação de corredores pan-africanos. 

Tajani referiu que um estudo recente do 
Banco Mundial-UE sobre as infra-estruturas 
em África avaliou as necessidades globais de 
infra-estruturas em África entre 5 e 6 mil mil-
hões de dólares americanos por ano. 

A Comissão Europeia está já a contribuir 
para o desenvolvimento de infra-estruturas 
nos países africanos e também entre eles. Os 
seus planos recentes encontram-se definidos 
no relatório de 2006 da Comissão Europeia 
“Interconectar África: Parceria UE-África 
em matéria de infra-estruturas” (http://
ec.europa.eu/development/icenter/repository/
COMM_PDF_COM_2006_0376_F_EN_
INTERCONNECTER_AFRIQUE.PDF). 
O financiamento para os projectos dentro e 
entre as nações africanas resulta de progra-
mas nacionais e regionais existentes para o 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico (ACP) ao abrigo respectivamente 
do 9.º (2000-2007) e 10.º Fundo Europeus 
de Desenvolvimento (FED). Financiamento 
adicional resulta do Fundo Fiduciário no 
domínio das infra-estruturas ACP – do qual 
108 milhões de euros ao abrigo do 9.º FED 
e aumentado para 300 milhões de euros ao 
abrigo do 10.º FED. O financiamento para o 
desenvolvimento das infra-estruturas dentro 
e entre as nações da África do Norte, Argélia, 
Egipto, Marrocos e Tunísia, resulta de vários 
orçamentos ao abrigo da “política europeia 
de vizinhança”, incluindo a Facilidade Euro-
Mediterrânica de Investimento e Parceria 
(FEMIP) patrocinada pelo BEI. D.P.

Para mais informações consultar:   
www.ten-t-days-2009-naples.eu   

Plano de acção em andamento para criar 
ligações de transporte entre África e a UE 
Melhorar as ligações aéreas, marítimas e terrestres entre África 
e a Europa foi um tema que esteve no centro das discussões em 
“O futuro da rede transeuropeia de transportes: criar pontes 
entre a Europa e os seus vizinhos”, que teve lugar em Nápoles, 
Itália, entre os dias 21 e 22 de Outubro.  

Palavras-chave 
Antonio Tajani; transportes; FED; parce-
ria UE-África; FEMIP; programa RTE-T.
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Navios cargueiros, no horizonte, têm uma longa espera à frente para entrarem no porto de Luanda, Angola. © Debra Percival 2009

O presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, e o 
Comissário Europeu para os Transportes, Antonio 
Tajani, numa conferência de imprensa conjunta na 
Comissão Europeia, 2009. © Reporters/AP 
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 E
mbora a África do Sul seja membro do 
Acordo de Cotonu para os países ACP, 
a cooperação política, o desenvolvi-
mento, a economia e outras formas 

de cooperação são regidas pelo Acordo de 
Comércio, Desenvolvimento e Cooperação 
(ACDC) de 1999, segundo o qual o país 
recebe uma ajuda de 980 milhões de euros 
(2007-2013), sendo a maior parte desta verba 
destinada a apoio orçamental. Na Cimeira, 
foi assinado um projecto de 120 milhões de 
euros, dos quais 100 milhões são financia-
mento da CE e 20 milhões do Departamento 
de Desenvolvimento Internacional (DFID) 
do Reino Unido, para permitir concretizar a 
promessa de um milhão de empregos, feita 
pelo Presidente Jacob Zuma no seu discur-
so sobre o Estado da Nação. Além disso, 
a África do Sul recebe um empréstimo de 
900 milhões de euros (2007-2013) do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), essencial-
mente para infra-estruturas. Há esperanças 
que o orçamento da África do Sul aumente.

Três ou quatro capítulos do ACDC foram 
revistos na Cimeira numa revisão legal de 
cinco anos, mas não o comércio. “Não 
incluímos o capítulo comércio agora porque 
estamos a negociar um Acordo de Parceria 
Económica (APE)”,  disse o Embaixador. 
Alguns países membros da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC)* 
já assinaram um APE temporário “só mer-
cadorias” com a UE. “A razão pela qual nós 
não assinamos um acordo temporário no final 
de 2007 foi porque havia uma série de “ques-
tões de negociação não resolvidas”, afirma o 
Embaixador. Entre as quais está o alinhamen-
to tarifário e a cláusula e as regras de origem da 
Nação Mais Favorecida (NMF). “O principal 

problema é que o acordo enfraquece a União 
Aduaneira da África Austral (SACU) e a 
nossa agenda de integração regional”. Receia-
se que as mercadorias da União Europeia, 
mais baratas, que entram nos países membros 
da SACU - Botsuana, Lesoto e Suazilândia 
– que assinaram todos um APE temporário, 
possam agora entrar no mercado da África do 
Sul. O Embaixador disse ainda que isto pode 
conduzir, eventualmente, ao restabelecimento 
das fronteiras entre os outros países da SACU.

No âmbito do ACDC, 94% das exportações 
da África do Sul poderão entrar no merca-
do da UE isentas de direitos aduaneiros em 
2012 e 86% das importações provenientes 
da UE poderão entrar no mercado da África 
do Sul isentas de direitos aduaneiros a par-
tir dessa data. O Embaixador disse também 
que qualquer APE celebrado nesta fase com 
a África do Sul será um acordo “só mer-
cadorias”. Neste momento, o seu país não 
está em condições de poder discutir serviços 
nem investimento, dado que a região deverá 
primeiro desenvolver  uma posição comum 
sobre as chamadas “questões de Singapura” 
(serviços) e não deve apropriar-se antecipa-
damente das discussões do Round de Doha 
em áreas de competência da Organização 
Mundial do Comércio. O Embaixador roga 
ainda: “Deixem-nos primeiro harmonizar as 
coisas na região de maneira a podermos obter 
um acordo adequado com a União Europeia 
que seja benéfico para todas as partes”. 

> troca de conhecimentos
 
Além disso, a Cimeira fez o inventário da 
“Parceria Estratégica” AS-UE de 2007, que 

“Para a África do sul ter  
sucesso, é necessário que  
a nossa região e toda a África

tenham sucesso”
São palavras do 
Embaixador da África 
do Sul junto da União 
Europeia, o Dr. Anil Sooklal, 
na sua reflexão sobre o 
alargamento das relações 
entre o seu país e a União 
Europeia (UE) na sequência 
da segunda Cimeira AS-UE 
em Kleinmond, África do 
Sul, em 11 de Setembro, 
numa entrevista ao O 
Correio.   

Dr. Anil Sooklal. © Hegel Goutier 2009
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Vista sobre a Cidade do Cabo, África do Sul. © M Percival
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Deixem-nos primeiro 
harmonizar as 

coisas na região de 
maneira a podermos 

obter um acordo 
adequado com a 

União Europeia que 
seja benéfico para 
todas as partes

Palavras-chave 
Dr. Anil Sooklal; África do Sul; Jacob 
Zuma; SADC; SACU; NEPAD; Estratégia 
África-UE.

envolve o diálogo entre a África do Sul e a UE 
sobre uma série de questões: migração, saúde, 
espaço, energia, tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), transporte marítimo, ciên-
cia e tecnologia, comércio, desenvolvimento, 
ambiente, desenvolvimento sustentável e paz e 
segurança.

O objectivo é a troca de competência nes-
tas áreas. “Por exemplo, na área da energia, 
criámos dois grupos de trabalho: um sobre 
a tecnologia de carvão limpo e outro sobre a 
extracção e o armazenamento do carvão”, expli-
ca o Embaixador. Foi concedida à África do Sul 
uma verba de 13 milhões de euros, no âmbito do 
7.º Programa-Quadro de Investigação da UE, 
através de convites à apresentação de propostas 
dirigidos a organizações da África do Sul.

A Cimeira debruçou-se igualmente sobre a situ-
ação financeira global, as alterações climáticas, 
a situação nuclear no Irão, o processo de paz 
no Médio Oriente e as situações na Somália e 
Darfur e Zimbabué. O Embaixador Sooklal 
exprime-se assim: “Temos sido criticados pela 
nossa política comercial com o Zimbabué. Não 
podemos conformar-nos em ver um estado fali-
do, porque o impacto sobre o nosso país e sobre 
os seus vizinhos seria demasiado pernicioso. O 
Zimbabué está a caminhar no bom sentido e 
temos que agir por forma a assegurar um país 
próspero e estável”. 

Sublinha que a Estratégia AS-UE deverá inse-
rir-se na Estratégia África-UE (ver artigos sepa-

rados nesta edição sobre a Troika UA-UE, 
Transporte, Ciência e Tecnologia). “A agenda de 
África é uma das áreas básicas da nossa política 
externa”, explica o Embaixador. A África do Sul 
participa em seis das oito parcerias África-UE. 
Mas é necessário um impulso político adicional 
no processo. O “plano de acção” acordado foi 
deixado à Comissão da União Africana – que 
carece de recursos – e à Comissão da União 
Europeia. “As comunidades regionais devem 
desempenhar mais de uma função na progressão 
deste programa. No quadro da Nova Parceria 
para o Desenvolvimento da África (NEPAD), a 
força motriz vem das comunidades económicas 
regionais. Nós pensamos que se adaptarmos o 
mesmo modelo, encontraremos uma prestação 
mais rápida”, concede o Embaixador e acres-

centa, que os diferentes países africanos devem 
escolher parcerias “campeãs” para os impulsio-
nar. A falta de financiamento é também uma 
preocupação e, tanto o sector privado como a 
sociedade civil, terão que colaborar eficazmente, 
acrescenta o Embaixador Sooklal. “É um pro-
grama sobre nós e sobre o continente africano, 
que  funciona com a UE”, concluiu.   

O Embaixador responde às notícias de protesto 
na África do Sul criadas pela recessão econó-
mica: “Antes da crise financeira, a economia 
sul-africana registava um crescimento de cerca 
de 5%. Tivemos uma crise energética no final 
de 2007 e em 2008, devido sobretudo ao facto 
de estarmos a crescer muito rapidamente sem 
termos planos bem definidos”. Disse ainda 
que mesmo antes da crise económica global, a 
África do Sul já tinha definido um programa 
de 787 mil milhões de** Rands para renovar as 
infra-estruturas. Considera-se que a organiza-
ção do Campeonato do Mundo de Futebol da 
FIFA em 2010 dará um impulso importante à 
economia. 

“Aqui está a África do Sul desenvolvida que foi 
dinamizada pelas novas oportunidades criadas 
pela democracia e que está a integrar-se no 
movimento global e na segunda economia onde 
há desafios importantes a vencer”, e remata 
incluindo “a prestação de serviços”. 

“Temos discutido com a CE a política regional e 
a maneira como esta tem funcionado e ajudado 
os países mais pequenos a aderir. Acordámos 
com a Comissária da Política Regional da UE 
em organizar um seminário na África do Sul 
no próximo ano para troca de experiências e 
ver de que maneira poderemos tirar partido da 
experiência  da União Europeia, especialmente 
em termos de prestação de serviços e de governo 
local”, concluiu o Embaixador Sooklal. D.P.

 
* A União Europeia assinou um acordo “só merca-
dorias” na região SADC com:  o Botsuana, Lesoto, 
Moçambique e Suazilândia (2009). O Botsuana, o 
Lesoto e a  Suazilândia são membros da SACU, junta-
mente com a África do Sul e a Namíbia.

**10,84 Rands da África do Sul = 1 Euro (15.10.2009, 
Bloomberg)

Cidade do Cabo à frente da água, África do Sul. © M Percival
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As OnG de desenvolvimento preocupadas 
com as novas prioridades europeias 

 O 
empenho da União Europeia em 
prol de uma política coerente 
para o desenvolvimento (a CPD 
ou Coerência das Políticas de 

Desenvolvimento) data de 2005. Nessa altu-
ra, foram identificados doze domínios onde a 
UE se comprometia a estabelecer a coerência 
entre a sua política interna e a política de des-
envolvimento, ou seja: comércio, ambiente, 
alterações climáticas, segurança, agricultura, 
pescas, dimensão social da mundialização, 
emprego e trabalho decente, migrações, inves-
tigação, sociedade da informação, transportes 
e energia. 

Desde então, surgiram as crises alimentar, 
energética e financeira, crises estas que mos-
traram igualmente a interdependência cres-
cente das economias, assim como a importân-
cia cada vez maior dos fluxos financeiros, além 
da ajuda pública aos países em desenvolvi-
mento. Tendo em conta todos estes elementos, 
a Comissão considera, na sua comunicação 
publicada em 15 de Setembro passado, que 
é necessário  que  a “CPD se concentre num 

pequeno número de prioridades”  e se limite 
aos domínios seguintes: alterações climáti-
cas, segurança alimentar, migrações, direitos 
de propriedade intelectual, segurança e paz. 

> ruptura 

A CONCORD está particularmente inquieta 
com esta nova abordagem.  A ONG explica 
num comunicado de imprensa  que “este 
documento rompe claramente o compromis-
so da Comissão Europeia em controlar o 
impacto das suas políticas sobre os pobres.  
Domínios cruciais como o comércio, que tem 
implicações enormes para a vida de milhões 
de pessoas pobres, foram subitamente postos 
de parte”.  

“A União Europeia não pode dar com uma 
mão e tirar com a outra”. Isto não tem senti-
do, tanto para os países em desenvolvimento 
como para a União Europeia. Estas incoerên-
cias entre as políticas europeias fazem que 
o dinheiro seja desperdiçado no interior da 

União Europeia e se percam vidas nos países 
pobres”, explica Justin Kilcullen, Presidente 
da CONCORD, a Confederação Europeia das 
ONG de Emergência e Desenvolvimento”.

“A União Europeia deverá reflectir  na manei-
ra como as suas diferentes políticas afectam a 
vida de milhões de pessoas fora da Europa. Os 
Estados-Membros devem executar políticas 
coerentes e respeitar as suas promessas em 
matéria de ajuda”, explicou Rilli Lappalainen, 
Secretário-Geral da Plataforma das ONGD 
finlandesas, Kehys, e membro do conselho de 
administração da CONCORD. 

“A CONCORD pede à União Europeia e aos 
seus Estados-Membros que se assegurem que 
todas as políticas que afectem os países em 
desenvolvimento sejam coerentes e tenham a 
erradicação da pobreza como objectivo priori-
tário”, acrescentou Justin Kilcullen. M.M.B.

“As políticas europeias empobrecem os países em desenvolvimento”,   denuncia a CONCORD num rela-
tório publicado em 13 de Outubro, em Bruxelas.   A Confederação Europeia das ONG de Emergência 
e Desenvolvimento está especialmente preocupada  com a proposta da Comissão de orientar e, por 
conseguinte,  reduzir o número das políticas  que são objecto de uma análise exaustiva do seu impac-
to sobre o desenvolvimento.

S ociedade Civil em Acção
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Capotillo, Santo Domingo: sinal 
de consciência na estrada de 

evacuação, 2006. ©EC/ECHO/
Susana Perez Diaz
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triALOG: alinhando os  
lados do triângulo OnG

O
ito dos 12 “novos” Estados-
Membros – Chipre, República 
Checa, Estónia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, 

República Eslovaca e Eslovénia – adquiriram o 
estatuto de membros da UE em 1 de Maio de 
2004, seguidos pela Bulgária e pela Roménia 
em 1 de Janeiro de 2007. O TRIALOG está 
a chegar também aos países candidatos à UE 
incluindo a Croácia, Macedónia e Turquia.  

Apesar de não possuírem experiência em termos 
de desenvolvimento, as ONG dos novos Estados-
Membros têm uma experiência única em traba-
lhar em projectos de desenvolvimento nos seus 
terrenos tal como na Bielorússia, Ucrânia e 
Afeganistão. O TRIALOG está a preencher a 
lacuna integrando as ONG dos dois mais novos 
Estados-Membros da UE e países candidatos à 
adesão no organismo-quadro de ONG da UE, a 
Confederação de ONG Europeias para o Apoio 
e o Desenvolvimento (CONCORD).  

Em 2006 decorreu uma “feira” de desenvolvi-
mento para alinhar as ONG de todos os can-
tos da UE e os seus vizinhos com parceiros em 
países em desenvolvimento. Está já previsto 
outro evento da mesma índole para Fevereiro 
de 2010 (local a ser decidido). Outras activida-
des do TRIALOG incluíram reforçar o diálo-
go sobre políticas e redes, formação sobre as 
políticas da UE e como obter financiamento 
de instituições. Foi também dada informa-
ção sobre a política de desenvolvimento para 
as presidências respectivas de dois Estados-
Membros: Eslovénia e República Checa. 

Rebecca Steel-Jasińka explica que o 
TRIALOG, e as plataformas nacionais 
de desenvolvimento dos novos Estados-
Membros que está a ajudar a implementar, 
estão ainda a trabalhar no sentido de cria-
rem uma consciencialização pública acerca 
da necessidade de agir contra a pobreza e 
promover relações de igualdade entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento 
nos novos Estados-Membros da UE.

> Atrasos na Ajuda Pública ao 
desenvolvimento (APd)

 
Os 12 novos Estados-Membros encontram-
se actualmente em atraso relativamente ao 
valor do Rendimento Nacional Bruto (RNB) 
afecto à assistência ao desenvolvimento. 
De acordo com o “Observatório da Ajuda” 
do CONCORD que controla os níveis de 
Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 
em todos os Estados-Membros da UE, os 12 
novos membros da UE estão atrasados no seu 
objectivo de afectação de 0,17 por cento do 
Rendimento Nacional Bruto (PIB) para fins 
de APD até 2010 e 0,55 por cento até 2015, 
especialmente se tivermos em atenção que 
alguns deles, incluindo a Estónia e Letónia, 
reduziram os seus compromissos nacionais 
relativamente à APD este ano. Isto coloca 
em dúvida a realização pelos 27 Estados-
Membros da UE de um compromisso de 
afectação do RNB de 0,56 por cento em 2010 
e 0,7 por cento em 2015*.  

A fase IV do projecto TRIALOG (Setembro 
2009 – Stembro 2012) incluirá a publicação 
de um guia passo a passo para Política e 
Defesa, desenvolvimento adicional das pla-
taformas nacionais e a participação numa 
grande conferência de ONG de desenvol-
vimento agendada para Novembro de 2010 
em Manágua, Nicarágua. É esperado que 
nessa conferência seja discutido o caminho 
a seguir para as Organizações da Sociedade 
Civil. Pretende-se, também, desenvolver um 
código de conduta para a sociedade civil e 
reforçar o seu perfil. D.P.
* Estatística de “Aliviar a carga – Num tempo de crise, a 
ajuda europeia nunca foi tão importante”, CONCORD, 
Maio de 2009.

Ao juntarem-se à União Europeia (UE), as Organizações Não Governamentais (ONG) nos “novos” 12 
Estados-Membros da UE possuíam muito pouca experiência no quadro da cooperação para o desen-
volvimento no Sul. Criado em 2000, o projecto TRIALOG, sedeado em Viena –  fundado pela Comissão 
Europeia e a Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento –, tem ajudado a ligar as ONG da UE no 
Norte, Sul e Ocidente na “criação de plataformas, redes e intercâmbio de informação”, explica a res-
ponsável pela estratégia em Bruxelas, Rebecca Steel-Jasińka.
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C omércio

O Fundo Comum para os Produtos de Base (CFC), situado em 
Amesterdão, faz agora 20 anos, está vivo e a mexer, apesar 
de nunca ter desempenhado uma das funções para que foi 
concebido. Falámos com o seu Director-Geral, o tanzaniano 
Ali Mchumo, que assumiu este cargo em 2004, sobre o modo 
como o Fundo está a ajudar algumas das comunidades mais 
pobres, directa ou indirectamente dependentes de produtos de 
base não petrolíferos, na sua subsistência.

 I
nicialmente foi planeado como mecanismo 
para intervir na volatilidade dos preços 
que atingiu o rendimento e os meios de 
subsistência nalguns dos países mais pobres 

do mundo. O Embaixador Mchumo explica: 
“Quando as antigas colónias se tornaram 
independentes nos anos 60, os países con-
sideraram que a ordem económica interna-
cional não era muito favorável nem favorecia 
o desenvolvimento dos produtos de base. 
Eram afectadas pela volatilidade dos preços 
dos produtos de base e igualmente pelas 
más condições de comércio com os países 
desenvolvidos que vendiam bens industriais, 
por outras palavras, os preços dos produtos 
de base diminuíam e a importação de bens 
industriais aumentava, verificando-se assim 
uma incongruência.”

A ideia de um fundo para estabilizar os 
preços de produtos de base como o chá, 
o café e o cacau, a fim de comprar stocks 
reguladores que poderiam ser adquiridos 
em alturas de elevada produção e vendidos 
durante períodos de menor produção, surgiu 
na Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (CNUCED). 
O Fundo foi criado e começou a funcionar 
em 1989, embora com um mandato altera-
do: “Mesmo quando foi discutido na ONU, 
verificaram-se sentimentos opostos. Os stocks 

reguladores não valeram nada, por isso o que 
temos estado a fazer desde então é concentrar-
nos no segundo objectivo: financiar projectos 
de produtos de base para permitir que os agri-
cultores aumentem a sua produtividade e o 
valor dos produtos de base, o controlo da qua-
lidade pós-colheita e igualmente o controlo 
das pragas e doenças”, explica o Embaixador. 

> Centrar-se nos Odm  
O actual plano de acção quinquenal do CFC 
(2008-2012) está alinhado pelos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e prevê 
a ligação entre o desenvolvimento dos produ-
tos de base e a redução da pobreza, através 
do aumento da produtividade pré-colheita e 
da transformação pós-colheita, da melhoria 
do marketing e da qualidade, de projectos de 
expansão dos mercados e da gestão do risco 
dos preços. Podem ser financiados projectos 
relativos a qualquer dos 37 produtos de base e 
3 minérios de metais: zinco, cobre e chumbo.
O CFC é um organismo intergovernamental 
que tem 107 membros (ver: www.common-
fund.org), cada um pagando uma “contri-
buição em capital” única, que é investida 
para financiar o funcionamento do organismo 
e também alguns projectos. Mas a fonte 
principal de financiamento dos projectos são 
as contribuições voluntárias provenientes 

sobretudo de “grandes” países, nomeada-
mente os Países Baixos, Japão e Alemanha. 
Além disso, o Fundo tem membros institu-
cionais que não pagam, nomeadamente a 
CE, a União Africana, o Mercado Comum 
da África Oriental e Austral (COMESA) e a 
Comunidade das Caraíbas (CARICOM).  
Cerca de 42 por cento dos projectos financia-
dos até à data situam-se na Ásia, 34 por cento 
em África, 22 por cento na América Latina e 
2 por cento noutras regiões. O Embaixador 
Mchumo explica que uma especificidade do 
CFC é a sua abordagem baseada nos produtos 
de base e não em países. Refere que os projec-
tos CFC são “orientados pela procura”, vindo 
directamente dos produtores. 
Um projecto que está a dar resultado para 
uma série de países da África Oriental e 
Austral, incluindo Moçambique, o Uganda e a 
Tanzânia, é o fornecimento de sementes mel-
horadas aos produtores de castanha de caju. 
Traduz-se em rendimentos mais elevados ao 
fim de três anos, em vez de seis a sete.  
E um projecto na África Oriental está a per-
mitir que os produtores de sisal obtenham 
melhores resultados das suas produções, não 
apenas da venda da fibra, mas igualmente dos 
resíduos de sisal. “Estamos a utilizar os resí-
duos de sisal, que são 95 por cento da planta, 
para produzir gás que pode fornecer electrici-
dade para uso rural e também para adubo”, 
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O fundo Comum 
para os Produtos 
de Base atinge a 
maioridade 

Embaixador Ali Mchumo. © Debra Percival 2009
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explica o Embaixador Mchumo.  
A CE também está a contribuir para projectos 
CFC através do seu Programa de produtos 
agrícolas de base para todos os ACP. Um 
projecto de sementes de algodão na África 
Ocidental destinado a pequenos produtores 
de algodão no Burquina Faso, na Costa do 
Marfim e no Mali (apoio da CE da ordem 
dos 3,5 milhões de dólares), permite que os 
agricultores possam vender sementes de algo-
dão não contaminadas a preços elevados. Na 
África Oriental, este programa está a apoiar 
um projecto (contribuição da CE de 1 milhão 
de dólares) para melhorar a eficiência das 
explorações de algodão de pequena dimensão. 
O Embaixador Ali Mchumo refere que o CFC 
se centra nos países menos avançados (PMA) 
e nos mais pobres dos países em desenvolvi-
mento com elevados rendimentos.

> “sistema de armazéns”
Poderá o Fundo fazer algo mais sistémico para 
contrariar as variações de preços dos produtos 
de base, que podem ter efeitos devastado-
res nalgumas das comunidades rurais mais 

pobres? O Embaixador referiu que o CFC 
tem actualmente a funcionar um “sistema de 
armazéns”. “Devido à volatilidade dos preços, 
estamos a gerir um sistema nalguns países 
onde designamos o gestor de um armazém e 
este armazém está ligado a um banco local. O 
agricultor vende a sua produção no armazém, 
obtendo 60 por cento do valor de mercado do 
produto e aguarda uma subida dos preços. 
A nossa experiência diz-nos que quando os 
agricultores têm os produtos, estão sempre à 
mercê de intermediários que querem apro-
veitar as necessidades de dinheiro rápido dos 
agricultores para poderem pagar a escola dos 
filhos. Através deste sistema, mostramos ao 
agricultor que pode obter um preço melhor – 
não tem de se apressar a vender, o que o pro-
tege da volatilidade a nível local. Gostaríamos 
de poder fazer isto a nível mundial.” 

Perguntámos ao Embaixador Mchumo se os 
governos podem fazer algo para gerir melhor 
as subidas e descidas dos preços dos produtos 
de base. O relatório da CE publicado recente-
mente e intitulado “Ultrapassar a fragilidade 
em África: criar uma nova abordagem euro-

peia”, chama a atenção para como as flu-
tuações de preços dos produtos de base  atin-
giram os frágeis Estados subsarianos durante 
a crise económica mundial de 2008-2009. 
Nesse relatório pode ler-se: “Estes Estados 
estão expostos à crise principalmente através 
do comércio: à redução das receitas das expor-
tações está associado um efeito negativo das 
condições de comércio, reforçado pela depen-
dência excessiva das exportações de produtos 
de base dos países frágeis da África subsariana 
e pela concentração das suas exportações.” 

O Embaixador replica: “Pensamos ser possí-
vel, através das negociações da OMC sobre 
acordos de comercialização de produtos agrí-
colas e não agrícolas, mas também noutras 
instâncias internacionais, desde que exista 
um consenso por parte dos principais inter-
venientes.” 

Refere que chegou a altura de o CFC não 
se dedicar apenas a projectos-piloto, mas 
financiar igualmente projectos mais abran-
gentes, que possam ter resultados imediatos 
nas economias dos países. A reunião do CFC 
que se realizará em meados de Dezembro na 
Haia, Países Baixos, para celebrar o seu 20.º 
aniversário, procurará igualmente vias para 
expandir a sua base de recursos financeiros, 
afirma o Embaixador. Refere que o CFC tem 
quase 200 propostas de todo o mundo nos 
seus registos que aguardam financiamento. 
D.P. 
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E m foco

“Já não nos 
podemos apoiar no 
muro de Berlim”
Vinte anos depois, Boubacar 
Boris Diop conta como a 
queda do muro de Berlim 
foi sinónimo de um outro 
desmoronamento, o da 
referência aos valores 
ocidentais e do necessário 
retorno à identidade africana. 
Um encontro em Bruxelas 
com este grande escritor da 
literatura subsariana, que, 
desde 2003, decidiu deixar de 
escrever somente em francês, 
passando a escrever também 
em wolof, a língua do seu 
país, o Senegal.

O
brigados do Inverno de Bruxelas, 
confortavelmente instalados no 
opulento bar de um hotel do 
centro da cidade – Boubacar 

Boris Diop não gosta do cheiro a cigarros 
apagados dos bares das redondezas – o 
escritor fala-nos prontamente daquilo que 

o ocupa de momento, a “problemática das 
identidades”. É aliás sobre este tema que 
veio discorrer na capital belga, a convi-
te do círculo da Cooperação, Educação e 
Cultura (CEC). “Foi sobretudo a questão 
de Valentin-Yves Mudimbe, o quase divini-
zado escritor do Congo-Kinshasa, que, após 
ter leccionado nos Estados-Unidos, decidiu 
escrever somente em inglês”, explica-nos o 
escritor.

Mudimbe e o seu romance de 1979, “L'Ecart”, 
no centro das discussões em Bruxelas, que narra 
a história de Ahmed Nara, etnólogo africano 
que acaba por se suicidar, incapaz de levar a bom 
termo a sua investigação sobre uma população 
que está encarregado de estudar e da qual não 
consegue verdadeiramente traduzir o pensa-
mento, devido à sua formação ocidental que lhe 
deu os instrumentos e os conhecimentos ina-
dequados. “Naquela altura”, explica Boubacar 
Boris Diop, “identifiquei-me com Ahmed Nara, 
com aquilo que ele representava face ao exis-
tencialismo ligado a Sartre e Camus. Mas 30 
anos depois, essa identificação é menos eviden-
te. Sentem-se os artifícios, os mimetismos”. 

> O Boris de sartre
Actualmente, o escritor senegalês diz ter uma 
visão distanciada em relação a esses “gran-

des” da literatura, em particular Sartre, ao 
qual, apesar de tudo, foi buscar o nome de 
um dos seus heróis no ciclo dos Caminhos da 
Liberdade, Boris, “o anarquista, o libertário”, 
para o juntar ao seu patronímico, “tão comum 
no Senegal”. Nasce Boubacar Boris Diop, 
nome com que assina as suas obras.

Para compreender essa “exacerbação” em 
relação às suas lealdades, é preciso desenrolar 
o fio da história. E “Boris”, como doravante o 
chamaremos, conta. Primeiro a sua infância: 
“O meu amor às coisas contadas remonta à 
minha infância, quando a minha mãe nos 
contava histórias, a mim, aos meus irmãos e 
aos meus primos. Eu queria sempre mais, era 
muito impressionável.” Boris vai à escola, ao 
liceu. “O meu pai era um funcionário colonial 
que adorava França e era intendente no meu 
liceu em Dacar.” Um liceu que em tempos 
ostentou o nome de Joost Van Vollenhoven, 
nascido na Argélia de pais holandeses e gover-
nador, em Maio de 1917, da África Ocidental 
Francesa (AOF). Joost Van Vollenhoven, cuja 
memória ainda permanece gravada no coração 
de muitos Senegaleses por ter recusado recru-
tar Senegaleses para os enviar para a frente 
durante a 1.ª Guerra Mundial. Acaba por se 
demitir e partir ele próprio para a frente, onde 
morre em 1918. “Era uma figura admirável”, 
sublinha Boubacar Boris.

Grafites sobre os vestígios do interior Muro de Berlim perto de Berlim Central, Alemanha, 2009. © UPP / Reporters
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> Berlim, o primeiro choque
 
Enquanto espera, devora os livros da biblioteca 
de seu pai, com predilecções: Victor Hugo e 
os seus Miseráveis, Júlio Verne e, sobretudo, 
os Livros da Selva de Rudyard Kipling. Em 
seguida, vêm os existencialistas, Sartre, Camus 
e os outros. Em 1968, o Senegal conhece o seu 
“Maio de 68”. Na altura, um homem sobres-
sai da massa. Omar Blondin Diop. Com um 
diploma da Escola normal superior de Paris, 
amigo de Cohn-Bendit, regressa a Dacar, no 
Senegal, para transmitir as ideias igualitárias 
que Maio de 68 veicula. É preso, encarcerado 
e encontrado morto por estrangulamento. O 
Senegal, à beira do caos, encontra a calma com 
a “ajuda” da França.

“Omar foi o herói do meu primeiro livro; na 
época toda a gente era marxista, estávamos 
todos enamorados por Che, éramos todos 
contra o imperialismo francês.”  Mesmo assim, 
prossegue Boris, “mantínhamo-nos muito 
próximos da França, foi um período de franco-
filia não assumido”.

O primeiro choque aconteceu em 1989 com a 
queda do muro de Berlim. “Demo-nos conta 
que o marxismo ou o seu oposto não passavam 
de duas versões do racionalismo ocidental. Já 
não nos podíamos apoiar no muro de Berlim. 
Era preciso remeter para primeiro plano a 
questão da cultura, da história. Voltar ao 
Antigo Egipto. Não ter vergonha.”

> ruanda, a chaga aberta
A seguir, houve o Ruanda. “Um grupo de 
escritores, do qual eu fazia parte, deslocou-
se até lá depois do genocídio, em 1998, no 
âmbito da operação Ruanda: escrever pelo 
dever de memória. Disse para comigo que se 
foi possível deixar matar 10.000 Ruandeses 
todos os dias durante três meses, se ninguém 
fez nada, isso traduzia um certo desprezo rela-
tivamente a África. Foi nesse momento que 
decidi escrever na minha língua materna.” E 
prossegue: “A literatura escrita numa outra 
língua tem um estatuto de transição. Acredito 
infinitamente nisso. Se continuamos a escre-
ver na língua dos colonialistas, no inglês, no  

 
francês, no português, entramos num beco 
sem saída.”

O próximo livro de Boubacar Boris Diop 
abordará de novo o Ruanda; compreender, 
contra tudo e contra todos. Um livro no 
qual trabalha a partir de Túnis, a sua última 
morada. Túnis a meio caminho entre Paris e 
o Senegal? “Mas também não muito longe da 
minha família.” Porque Boris, que acaba de 
celebrar 63 anos, tem dois filhos adultos, fixa-
dos no Canadá. Um filho ligado à literatura 
– “não falamos muito, mas passamos serões a 
jogar xadrez” – e uma filha ligada à matemá-
tica. E quando quer descontrair, nada melhor 
que um jogo de futebol. “É a minha paixão; 
gosto muito da equipa do Barcelona; sou fã do 
antigo treinador do clube, o holandês Franck 
Rijkaard!”. M.M.B e J.M.

As OBrAs dE BOUBACAr 
BOris diOP
•	Le Temps de Tamango, Paris, L’Harmattan, 1981

•	Thiaroye, terre rouge, (teatro) Paris, Éditions  
L’Harmattan, 1990

•	Les Tambours de la mémoire, Paris, L’Harmattan, 
1991

•	Les Traces de la meute, Paris, L’Harmattan, 1993

•	Le Cavalier et son ombre, Paris, Stock, 1997 
(Prix Tropiques)

•	Murambi, le livre des ossements, Paris, Stock, 
2000

•	Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003 (em wolof).

•	L’impossible innocence, Paris, Éditions P. Rey, 
2004

•	Négrophobie, Ensaio, com Odile Tobner e 
François-Xavier Verschave, Les arènes, 2005

•	Kaveena, Paris, Editions Philippe Rey, 2006

•	L'Afrique au-delà du miroir, Éditions Philippe Rey, 
Paris, 2007

•	Les petits de la guenon, Paris, Éditions Philippe 
Rey, 2009 (tradução livre de Doomi Golo 
efectuada pelo próprio Boubacar Boris Diop).

  
Em foco

     

Palavras-chave 
Boubacar Boris Diop; Senegal; Mudimbe.

Boubacar Boris Diop. © Marie-Martine Buckens
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N ossa terra

para o desenvolvimento 
Prevê-se que as alterações 
climáticas na África do Sul 
venham a afectar ainda 
mais as indústrias do mel 
e da cera de abelha que, 
em resultado de diversos 
factores, se encontram em 
declínio, não obstante a 
adopção de métodos e 
tecnologias modernas em 
diversos países da região. 

Abelhas Africanas 

 D 
e acordo com especialistas da 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) em 
Gaborone, Botsuana, o excesso de 

calor, por um lado, e as chuvas torrenciais, por 
outro, impedem as abelhas de se alimentarem, 
na medida em que as chuvas lavam o pólen e 
o néctar, que são elementos essenciais à fabri-
cação do mel. Estes dois excessos climáticos 
resultam em menor quantidade de alimento 
para as abelhas. Outros factores ambientais, 
como sejam os fogos florestais, a desflores-
tação, a agricultura e a industrialização têm 
sido responsáveis pela destruição de colónias 
de abelhas na região. Em declarações sobre 
esta temática, um técnico florestal na Zâmbia, 
Matthew Mulenga, afirmou que os fogos flo-
restais constituem o factor principal do aniqui-
lamento das colónias de abelhas na região.  

“Todos os anos, vastos enxames e colónias de 
abelhas são destruídos por estes fogos”, reve-
lou Mulenga. Muitos países da região, onde 
os fogos florestais e a desflorestação não são 

devidamente controlados por falta de políticas 
florestais eficazes, têm vindo a observar esta 
mesma tendência. 

A reclamação por terrenos para fins agrícolas e 
para actividades industriais tem feito com que 
as abelhas abandonem o seu habitat natural 
em busca de novos abrigos, longe das povoa-
ções. Uma vez que a apicultura depende das 
florestas para a sustentação do habitat, mate-
riais das colmeias e alimentação dos enxames 
(néctar e pólen), a cedência de terrenos para 
fins agrícolas e para o desenvolvimento huma-
no tem resultado na extinção de determinadas 
espécies de árvores que fornecem os ingre-
dientes com que as abelhas produzem o mel. 
Em países como a África do Sul, a Zâmbia, 
a Tanzânia e o Botsuana e outros que con-
tam com parques nacionais de animais, bem 
estruturados e protegidos, podem encontrar-
se enormes populações de abelhas.  

As questões ambientais apresentam uma série 
de desafios à apicultura na África Austral. 

Apicultores no Botsuana 
espremendo mel de favos 
usando o método manual.  

©Departamento de Agricultura do 
Botsuana, Unidade de Horticultura
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Até ao momento em que os organismos res-
ponsáveis pelos assuntos ambientais e pela 
floresta se decidam pelo policiamento activo 
das respectivas áreas, não podemos ter grandes 
expectativas na preservação de abelhas criadas 
em ambiente natural em prol do desenvolvi-
mento da região. 

> A necessidade de elevados padrões 
As indústrias da apicultura e do mel enfrentam 
também problemas de comercialização. A títu-
lo de exemplo, os elevados padrões impostos 
por alguns países europeus e pelos Estados 
Unidos tornaram estes mercados de difícil 
penetração para os exportadores da África 
Austral. A aplicação de rigorosos regulamen-
tos sobre as importações de mel desta região 
de África tornou a maioria dos comerciantes 
de mel, que sobretudo comercializam mel 
silvestre recolhido em colmeias de casca que 
fumegam com folhas frescas, impossibilitados 
de vender o seu produto aos países ocidentais 
desenvolvidos. Regras impostas pela Comissão 
Europeia (Norma Codex da CE) determinam 
que o mel de origem africana deverá apresen-
tar um distintivo e agradável aroma floral, sem 
qualquer traço de reagentes tóxicos. Também 
não deve conter vestígios de fumo, estar conta-
minado ou ter sido traçado com sacarose.   

Estas normas constituem uma provação para 
muitos exportadores africanos de mel e cera de 
abelha que dependem de variedades silvestres 
destes produtos. Sindiso Ngwenya, Secretário-
Geral do Mercado Comum da África Oriental 
e Austral (COMESA), confirmou que os api-
cultores da região não têm, actualmente, capa-
cidade para cumprir as exigências de alguns  
países europeus. Tal significa que a maioria 
deles continuará a ver os seus produtos rejei-
tados nos mercados europeus, achando-se, 

portanto, privados do seu modo de subsistên-
cia. Expressou, no entanto, a esperança de que 
os países europeus abrandassem algumas das 
suas exigências de harmonia com o espírito do 
Acordo de Parceria Económica (APE), assina-
do por alguns dos países da região. 

O representante da União Europeia na Zâmbia, 
Derek Fee, afirmou que não se pode pedir aos 
importadores que aceitem uma redução da 
qualidade e aconselhou os países africanos a 
auxiliarem os apicultores nas suas áreas, para 
que desenvolvam as respectivas indústrias até 
ao mais alto nível, através do uso de novas tec-
nologias, quer na criação de abelhas, quer no 
processamento dos produtos apícolas. “O mel 
é um produto delicado e requer um tratamento 
correcto desde a produção no sector primário, 
até ao processamento no sector secundário”, 
afirmou. Acrescentou, porém, que o mel da 
África Austral continuará a ser muito procura-
do na Europa devido à sua qualidade natural 
e ao seu sabor.

> Promover as exportações 
Apenas um reduzido número de exportadores 
– por norma os que trabalham com agentes 
estrangeiros que compreendem os mercados 
ultramarinos – conseguiram encontrar pontos 
de venda para os seus produtos. Todos os meses, 
mais de 30 milhões de toneladas de mel e 19 
milhões de toneladas de cera de abelha, origi-
nária da África Austral, chegam aos mercados 
europeus. A Grã-Bretanha é tida como um dos 
maiores consumidores de mel da região, com 
importações entre 25.000 e 34.000 toneladas 
anuais. Segue-se a Alemanha com 10.000 a 
18.000 toneladas. 

De todo o modo, as exportações de mel e de 
cera de abelha, a partir da África Austral para 

os mercados externos, deverão crescer em volu-
me durante os próximos anos, especialmente 
à medida que a maioria dos apicultores adop-
tem novos métodos na criação de abelhas e na 
fabricação de mel. Também parece existir um 
afrouxamento nas condições de importação por 
parte de alguns países que estão dispostos a acei-
tar um mel de inferior valor, desde que cumpra 
determinados critérios. Este facto irá decerto 
aumentar as exportações a partir desta região. 

Apesar de não existirem dados exactos sobre o 
rendimento resultante das exportações de mel 
e de cera de abelha, acredita-se que a região 
consiga mais de 46 mil milhões de dólares ame-
ricanos por ano. Este valor pode, no entanto, 
ser superior dada a melhoria na qualidade e 
nos níveis de produção ocorridos nos últimos 
anos. Agora que as duas sub-regiões trabalham 
em conjunto na integração das suas actividades 
comerciais, através da unificação da COMESA, 
da SADC e da Comunidade da África Oriental 
(CAO) numa Área de Livre Comércio e União 
Aduaneira, as exportações de produtos apícolas 
beneficiarão de grande assistência. 

Com uma população de cerca de 527 milhões, 
as três organizações de comércio, que represen-
tam 26 países africanos, oferecem um forte e 
enérgico mercado de escoação para o mel e cera 
de abelha produzidos. Na verdade, um sistema 
comercial e aduaneiro colocará importadores e 
exportadores ao alcance uns dos outros. Porém, 
em virtude de decisões políticas, de burocracia 
e de falta de fundos, não se vislumbra para 
já a  unificação destas três organizações de 
comércio. 

Palavras-chave 
Mel; cera de abelha; SADC; COMESA; 
APE.

O mel é um 
produto delicado 

e requer um 
tratamento 

correcto desde a 
produção no sector 

primário, até ao 
processamento no 
sector secundário

Apicultor com fato de protecção complete extraindo 
mel removendo uma grande parte da colmeia. 

© Reporters/Science Photo Library
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R eportagem

Quase uma máxima: Beleza, Liberdade,  
segurança, Hospitalidade – e farniente

seicheles
Hegel Goutier
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H
al como as cinco setas de cores da 
bandeira original de Seicheles a 
avançar para o futuro, a divisa deste 
país-arquipélago podia muito bem 

ter incluído estas cinco características. Como 
evitar então cair em estereótipos? Um país 
de extrema beleza, com uma população cuja 
simpatia raramente é igualada e a que acresce 
o facto de os seus políticos evoluírem para um 
sistema do estilo de Westminster. Um siste-
ma que funciona ininterruptamente desde as 
rebeliões socialistas dos anos 70. Além disso, 
o rendimento per capita está agora mais pró-
ximo do dos países ricos do que do dos seus 
vizinhos, o que pelo menos garante aos seus 

habitantes um nível de vida, de educação, de 
saúde de longevidade e de segurança relati-
vamente confortável. Com efeito, na última 
classificação do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Seicheles é em 57.º lugar entre 182 países, o 
que as coloca entre os países mais desenvolvi-
dos. É, de facto, o único país africano a figurar 
nesta categoria para além da Maurícia, que 
aparece em 81.º lugar.

Seicheles consegue combinar a modernidade 
com uma vida natural e uma inocência de 
outrora, a protecção dos direitos humanos e a 

garantia de um bom nível de igualdade entre 
homens e mulheres.

Uma das surpresas deste país é um sistema 
de segurança social que consegue cobrir no 
seu seguro de saúde geral os tratamentos no 
estrangeiro. Relações sociais e uma solida-
riedade entre a população onde reside um 
forte sentimento de união. E um Presidente 
que gasta muito tempo a viajar pelo país para 
encontrar e discutir com os cidadãos, expon-
do-se assim à crítica e por vezes ao sarcasmo 
local que é refinado até à perfeição!
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Reportagem

     
Seicheles

> Uma réplica do Jardim do Paraíso
 
Poderá dizer-se que o paraíso não existe – e 
seria outro cliché – se um inglês do século 
XIX, o General Charles Gordon, não tivesse 
ido ao vale de Maio, na ilha de Praslin – ilha 
de Praslin – que é hoje um sítio do patri-
mónio natural da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), uma demonstração cartográfica  
tornando-a hoje uma réplica do Jardim do 
Paraíso, tal como descrito no Génesis. 

Um país favorecido pelos deuses? Claro que 
não. Mesmo assim, é difícil encontrar aqui 
qualquer coisa errada. Dito isto, este ‘Paraíso’ 
teve recentemente algumas contrariedades, 
nomeadamente a crise financeira mundial, 
que provocou um abrandamento da economia 
de Seicheles, um abrandamento do desenvol-
vimento de vários grandes projectos e uma 
forte queda da moeda nacional, que vacilou 
antes de recuperar graças à flutuação decidida 
pelo governo, mas mesmo assim provocou um 
aumento do já elevado custo de vida. O único 
movimento de defesa da comunidade empre-
sarial de Seicheles foi baixar os preços para 
continuar a atrair clientes em sectores que vão 
do turismo médio ao turismo de luxo (o turis-
mo de massas nunca foi desenvolvido – por 
opção – no país). Com efeito, o turismo, uma 
das duas principais bases da economia, parece 
ter escapado por pouco até aqui. O optimis-
mo, embora cauteloso, parece estar a voltar. 

> Contra os gangsters financeiros e 
os piratas da somália. Um suspiro 
de alívio 

 
Os problemas aproximam-se também na pele 
de outros piratas, sob a forma de piratas verda-
deiros de Puntland*, que percorrem o oceano 
Índico  à procura de vítimas, e contra os quais 
as grandes potências - cujas frotas de pesca 
foram das primeiras vítimas – exortaram as 
Seicheles a assumir uma parte da luta contra 
a pirataria, um papel que ultrapassa os meios 
desta pequena República, atendendo aos ris-
cos para a sua segurança, qualidade de vida e 
democracia. Os piratas dificilmente ousaram 
aventurar-se nas águas de Seicheles; mesmo 
assim conseguiram criar um verdadeiro golpe 
psicológico na ilha. Havia a preocupação de 
que turistas mal informados estabelecessem 
uma associação precipitada entre ‘pirataria’ e 
‘Seicheles’. Isto obrigou as Seicheles a investir 
na comunicação para manter o dinamismo 
do sector. Os resultados são prometedores. 
O número de turistas mantêm-se estável e 
os investidores, que tinham congelado ou 
suspendido alguns grandes projectos de infra-

estruturas, relançaram-nos ou comprome-
teram-se a fazê-lo num futuro próximo. Por 
agora, o perigo passou – por agora – mas 
mesmo assim causou alguma impressão.

> Uma créolité de língua 
 e de relações humanas
Seicheles é um hino à créolité, à perfeita 
integração de culturas e de estilos de vida, ao 
casamento de patrimónios étnicos, à perme-
abilidade entre comunidades que fazem de 
cada uma um caleidoscópio e em que cada 
uma contribui com o seu quê de especial, em 
vez de se fundirem num cadinho homogéneo. 
A sociedade de Seicheles é uma cadeia de 
aparências. A sua créolité também é social, 
em que as relações entre classes sociais e cul-
turais aparecem mais fluidas do que em qual-
quer outro lado. Não é raro encontrar fortes 
amizades entre pessoas de meios sociais ou 
educativos diferentes, entre um trabalhador 
manual e outro intelectual ou entre um cida-
dão urbano e outro rural. Um festival realiza-
do no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
para marcar a partida do ministro foi um 
exemplo desta fluidez, do ministro ao pessoal 
de serviço.

As relações externas vão muito além dos 
estereótipos tradicionais, sejam positivos ou 
negativos. Os visitantes gozam da simpatia 
que normalmente se reserva apenas à família, 
com o tu a ser usado rapidamente, para além 
de uma atenção generosa e da ausência de 
desconfiança. É talvez este o maior trunfo 
do país, entre muitos outros. A créolité local 
é a antítese da uniformidade folclórica. Só a 
linguagem crioula é a mesma para todos e é 
enriquecida com acrescentos do francês, do 
inglês, do indiano e de línguas africanas.

Com efeito, nenhum Seichelense deixa de 
encontrar palavras para falar ao visitante que 
pára numa curva da estrada só para lhe per-
guntar o que pensa do país – sem esperar nada 
do visitante. Trata-se menos de um indicador 
da sua a urbanidade do que de uma exten-
são da sua intimidade – uma necessidade de 
comunicar e de ultrapassar a insularidade. De 
todas as maravilhas das Seicheles, este espírito 
de empatia talvez seja o mais precioso dos seus 
encantos.

* Puntland é uma região do nordeste da Somália 
declarada Estado autónomo pelos seus líderes em 
1998.

Palavras-chave 
Seicheles; Charles Gordon; Vale de Maio; 
Praslin; pirata; Puntland; Somália; 
oceano Índico; créolité; Hegel Goutier.
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Seicheles
     

Reportagem
  

D
história de Seicheles caracteriza-se 
relativamente pouco por tensões 
– mesmo durante os seus perío-
dos mais instáveis. A escravatura, 

por exemplo, não produziu as barbaridades 
vistas noutras partes do mundo, nem a luta 
pela independência, nem, de facto, o golpe 
de Estado nacionalista durante os primeiros 
anos da República. Nos tempos mais recentes, 
desde o restabelecimento de um regime pluri-
partidário, já se realizaram cinco eleições com 
absoluta transparência. A única curiosidade 
em tudo isto talvez seja o facto de a oposição 
nunca ter ganho uma eleição. Talvez porque 
sejam muito fracos ou, como acontece em mui-
tos pequenos países, talvez porque o governo 
favorece quem o apoia. 

Parece que Seicheles permaneceu descon-
hecidas até cerca de 850 dC, altura em que 
manuscritos árabes lhes fizeram referência. 
Muito mais tarde, na passagem do século XVI, 
foram feitos relatos mais precisos sobre estas 
pequenas ilhas. Um grupo de ilhas a que João 
da Nova deu o seu nome em 1501, antes de 
serem rebaptizadas pelo explorador Farqhar. 
Em 1502, Vasco de Gama deu-lhe um novo 
nome: de ilhas do Amirante, e os mapas de 
Portolan posteriormente fizeram referência a 
Ganaa, Mahé (o nome que tem hoje). Outros 
nomes incluíram Sete Irmãos ou Sete Irmãs. 

> mistura precoce 
Estas ilhas serviram durante muito tempo como 
escala dos navios que iam para a Índia, em 
especial dos piratas que se deslocaram para o 
oceano Índico depois de numerosos problemas 
nas Caraíbas. Mais tarde, cerca de 1770, os 
franceses começaram a estabelecer-se ali, 
seguidos por antigos escravos africanos libertados 
e depois abandonados por marinheiros ingleses. 
É o início da mistura de culturas.

Em 1756, os franceses apoderaram-
se oficialmente de algumas das ilhas do 
arquipélago, que receberam, em 1758, o novo 
nome de "Séchelles", em honra de Jean-Moreau 
de Séchelles, o auditor financeiro de Luís XV, 
que de facto nunca ali pôs os pés. Mais tarde, 
na sequência da Revolução Francesa, houve 
um conflito franco-britânico. Como parte deste 
conflito, em 16 de Maio de 1794 os ingleses 
ocuparam Mahé e posteriormente as outras 
ilhas, tudo isto sendo mais tarde incluído no 

Tratado de Paris. O domínio britânico foi 
formalizado em 21 de Abril de 1811, quando 
o Governador, Nisus Barthelemy Sullivan, foi 
empossado do cargo.

As “Séchelles” passaram a Seicheles. Mas o 
coração e a alma dos Seichelenses mantiveram-
se resolutamente franceses, embora se tenham 
adaptado as formas de governo britânicas. Esta 

identidade dupla iria continuar. Depois da 
abolição da escravatura em 1833 e da sua 
integração na lei dois anos mais tarde, Seicheles 
não seguiu os Mauricianos, que tinham 
transportado montes de Indianos para realizar 
os trabalhos manuais e como consequência 
passaram por graves tensões étnicas. Os 6 
500 antigos escravos – de uma população 
de 7 500 habitantes – desempenharam um 
papel fundamental na economia (coco, cacau, 
café, cravinho-da-Índia, baunilha e tartaruga). 
A abertura do canal do Suez em 1869 abriu 
caminho para os barcos a vapor europeus 
se reabastecerem de carvão em Mahé. A 
capital, Vitória, transformou-se numa cidade 
encantadora. As ilhas foram arrendadas a 
agricultores.
 

> Libertação sob a égide do  
pragmatismo

No início do colonialismo inglês, Seicheles 
foi transferida para o domínio da Maurícia. 
Depois, em 9 de Novembro de 1903, 
Seicheles afastou-se da sua custódia e em 
vez disso passaram a ser controladas pela 
Coroa Britânica. A agitação política inicial 
contra o domínio colonial veio com certeza 
da Associação de Pagadores de Impostos e 
não do governo político. Um sinal importante 
de pragmatismo. A recessão que voltou a 

Uma sequência bem temperada 

Seicheles, uma população com uma mistura rica desde o 
início. © Hegel Goutier”

Baixa da cidade, Victoria. O sistema político das Seicheles está a evoluir para um sistema do estilo Westminster.  
© Hegel Goutier
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surgir durante a Segunda Guerra Mundial 
desapareceu antes do fim do conflito, graças 
ao óleo essencial da planta Patchuli, que 
proporcionou receitas enormes. Nesse ano, foi 
adoptada a Lei colonial do Desenvolvimento do 
Bem-estar e foi criado o sistema da segurança 
social de Seicheles e, em 1960, foi lançado 
um plano económico para dez anos. Quando 
rebentou a Segunda Guerra Mundial, os 
seichelenses alistaram-se em massa e sete anos 
depois de ter terminado, ainda eram 1 400 
os que se encontravam nas forças britânicas 
estacionadas no Médio Oriente. 

Em 1964 nasceram dois partidos políticos. 
Primeiro, o Partido Unido do Povo (SPUP), de 
influência do movimento pró-independência 
do terceiro mundo, tendo como líder France-
Albert René. Segundo, o Partido Democrático 
de Seicheles (SDP), que pretendia manter 
a situação colonial e se esforçava para 
melhorar a qualidade de vida da ilha, que 
tinha James Mancham ao leme. O sufrágio 
universal foi introduzido em Novembro de 
1967. Os primeiros actos eleitorais consistiram 
na criação de um conselho legislativo, na 
ratificação de uma constituição e na eleição 
dos ministros para servirem ao lado do 
governador. A afluência às urnas foi sempre 
forte e cada votação subsequente reforçou a 
autonomia local. O Partido ‘moderado’ SDP 

saiu vencedor, como nas eleições parlamentares 
de Novembro de 1970, e o seu líder, James 
Mancham, tornou-se Primeiro-Ministro. 

Em 1973 houve as primeiras manifestações 
de massa pela independência, apoiadas pela 

ONU e pela OUA, e Seicheles tornou-se 
finalmente numa ‘colónia autónoma’ em 1974. 
Os dois partidos políticos uniram-se e depois 
das eleições de 1974, James Mancham tornou-
se Primeiro-Ministro, com o seu antigo rival 
France-Albert René como Ministro das Obras 
Públicas e do Desenvolvimento Rural. A 
conferência institucional de 1976, realizada em 
Londres, estabeleceu a data de independência 
em 29 de Junho de 1976, à meia-noite. Nessa 
altura, Seicheles tinha uma população de 
apenas 47 612 habitantes.

Em 1977, foi montado um golpe de Estado 
contra Mancham (nesse momento em Londres) 
pelo seu PM, com o SPUP como partido 
único e o Ocidente como ‘inimigo declarado’, 
na terminologia de então. A oposição foi 
silenciada, mas tolerada. Lançou uma contra-
revolta com mercenários sul-africanos, que foi 
dominada com a ajuda da Tanzânia. O sistema 
pluripartidário foi restaurado em 1991. Em 
1992, foi ratificada por referendo uma nova 
Constituição, depois de ter sido inicialmente 
rejeitada. Um ano mais tarde, o instigador 
do golpe de Estado, France-Albert René, foi 
reeleito, mas desta vez democraticamente. 
Manteve-se no poder até resignar em 2004, 
tendo atingido a idade máxima de serviço. O 
seu Vice-Presidente e herdeiro forçado, James 
Alix Michel, sucedeu-lhe temporariamente e 
foi reeleito confortavelmente em 2006. H.G.

  
Reportagem

     
Seicheles

Ilhas da Felicidade. No século XIX a economia das Seicheles baseada no cacau, café, cravinho, baunilha e tartarugas  
era florescente. © Hegel Goutier

Ilha Mahé. © Hegel Goutier
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 A
ctualmente o tom é de alívio, se não 
mesmo de optimismo, no governo 
e no sector privado. Mas ainda há 
pouco as Seicheles, atingidas pela 

crise do petróleo e a seguir pela dos produtos 
alimentares, sentiram um arrepio com a crise 
económica. 

O Ministro das Finanças, Danny Faure, expli-
ca com temor: “Desde o início de 1998 as 
crises do petróleo e dos produtos alimenta-
res atingiram fortemente o país, que tinha 
enormes problemas de divisas estrangeiras e 
uma reserva monetária equivalente apenas a 
três dias de importações. Não conseguimos 
efectuar os pagamentos das nossas obrigações 
internacionais em Eurobond e as Seicheles 
foram remetidas para o grupo de países em 
'incumprimento selectivo' em Setembro de 
2008.” 

Em 21 de Outubro de 2008, o Presidente 
Michel falou com gravidade à população 
para a informar que solicitara o apoio do 
Fundo Monetário Internacional. Anunciou 
medidas difíceis, mas prometeu que teriam 
êxito. “Comprometemo-nos”, precisa Danny 
Faure, “a adoptar medidas para controlar 
a convertibilidade da rupia das Seicheles, 
diminuir o endividamento externo, que em 
21 de Outubro de 2008 atingira 170% do 
PIB, o mais elevado do mundo, e pôr ordem 
na economia. Hoje registamos os benefícios. 

Por exemplo, as reservas monetárias passaram 
para três meses do PIB e em Abril de 2009 
obtivemos do Clube de Paris a supressão de 
45% das nossas dívidas”.

O FMI e o governo das Seicheles tinham pre-
visto uma diminuição das receitas do sector 
do turismo de 25 %, mas agora a previsão é de 
apenas 15%. A situação melhorou bastante, 
graças nomeadamente a uma campanha de 
marketing internacional rigorosa. Em núme-

ro de turistas, este ano a redução foi apenas 
de 4%. E os investidores do sector estão a 
voltar. 

Jennifer Morel, Governadora adjunta do 
Banco Central, salienta que o reforço da 
moeda foi além das expectativas. “A rupia 
está numa posição muito forte, a 10 por 1 
dólar EUA em vez de 17 no auge da crise. 
Isto causa mesmo uma desvantagem para as 

indústrias exportadoras, como o turismo.” 
Mas para ela, como é o mercado que orienta 
o valor da divisa, esta deverá estabilizar-se à 
volta de 12 a 13 rupias por 1 dólar.

V. Ramados, Presidente da Câmara de 
Comércio e da Indústria, declara-se bastante 
optimista. Saúda as reformas que, segundo 
ele, melhoraram a governação, “porque o 
sistema se tornou mais rigoroso, sobretudo 
no que diz respeito à atribuição de benefícios 
sociais”. 

Sylviane Valmont, PDG da Agência de 
Promoção das Pequenas Empresas (SEnPA), 
presta homenagem ao governo por ter tomado 
as medidas necessárias para atenuar o impac-
to das reformas nas pequenas empresas que 
dependem na sua maior parte de produtos 
importados. Congratula-se com o facto de as 
empresas com um máximo de 5 empregados 
não pagarem impostos abaixo de 250.000 
rupias de volume de negócios. H.G.

sucesso das 
reformas 
depois do 
espectro da 
bancarrota

Economia 
Seicheles
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Danny Faure, Ministro das Finanças das Seicheles. © Hegel Goutier

Banco Central das Seicheles. © Hegel Goutier
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Para sobreviver é preciso ser 
economicamente forte. Para 
ser forte é preciso trabalhar 
arduamente. Os dias da “mão 
estendida” acabaram
Quando O Correio se encontrou com o Presidente da República das Seicheles, James Alix Michel, ele 
tinha acabado de fazer uma série de reuniões informais com cidadãos, deixando a imagem de um 
Presidente fora do comum, mas especialmente de um país com uma acessibilidade e facilidade de 
contacto entre os cidadãos e os seus governantes.
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Entrevista do Presidente James Alix Michel por Hegel Goutier
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Os assuntos relacionados com a União Europeia (UE) também estiveram no espírito do Presidente; o novo 
embaixador da UE apresentou credenciais e o Presidente Michel estava em discussão com países europeus 
sobre a pirataria no oceano Índico. O Presidente estava igualmente muito ocupado com a crise económica 
e com os seus efeitos nas Seicheles, que neste momento já são controláveis, conforme nos disse.  

Como é que as Seicheles estão a reagir à convulsão 
económica mundial?

Presidente Michel – As Seicheles não foram 
poupadas pelos efeitos da crise económica 
mundial. No passado já vivemos os efeitos 
das crises do petróleo. Quando o petróleo 
aumentava, os preços da alimentação também 
subiam. As Seicheles tinham um grande endi-
vidamento. Desde a independência, a nossa 
política consiste em ter um elevado padrão 
de desenvolvimento social. Proporcionamos 
às nossas crianças ensino e cuidados de saúde 
gratuitos, bem como igualdade de oportuni-
dades. Temos igualmente um programa de 
alojamento que permite aos nossos cidadãos 
obterem habitação a preços subsidiados e 
temos um programa para desenvolver as nos-
sas infra-estruturas sociais. Devido ao êxito 
do nosso desenvolvimento, surgiu aquilo a que 
chamo um “paradoxo do desenvolvimento”. 
Fomos penalizados e não podíamos ter aces-
so a subvenções nem a financiamentos em 
condições favoráveis. Tivemos de recorrer a 
empréstimos comerciais, o que foi muito caro. 
A nossa situação tornou-se insustentável quan-
do a crise financeira e do petróleo e da alimen-
tação atingiu o mundo e a seguir as Seicheles. 
Foi por isso que decidi lançar uma reforma 
económica global com os nossos parceiros: 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 
Banco Mundial (BM), o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD)* e a União Europeia 
(UE). Passado um ano, a maior parte dos 
nossos parceiros está surpreendida como con-
seguimos ultrapassar o pior. 

Também negociámos com o Clube de Paris 
e estamos na fase de negociação do perdão 
e redução da dívida com os nossos parceiros 
bilaterais, de modo que o nosso endividamento 
se possa tornar sustentável no futuro. 

Mas parece que o preço pago pela reforma se traduz 
numa nova pobreza no país, incluindo o apareci-
mento da prostituição. 

Eu não diria que existe pobreza nas Seicheles. 
Quando implementámos a reforma, sabíamos 
que ia atingir os mais vulneráveis. Foi por 
isso que fomos muito firmes com os nossos 
parceiros, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e o Banco Mundial (BM), exigindo 
uma rede de segurança para ajudar os mais 
desfavorecidos e os mais vulneráveis, de modo 

que os cidadãos afectados tivessem acesso ao 
bem-estar. Contudo, uma coisa que nos faci-
litou a implementação com êxito da reforma 
foi a existência de emprego nas Seicheles; não 
existe desemprego enquanto tal. As chegadas 
de turistas não foram demasiado afectadas. 
Lançámos um programa de promoção do 
turismo muito agressivo. Os hotéis continuam 
a oferecer emprego, os turistas continuam a 
chegar e alguns dos investimentos que tinham 
arrancado neste sector continuam. 

Portanto, não existe pobreza enquanto tal. 
Simplesmente há algumas mães que têm de 
ficar em casa para cuidarem dos filhos e 
famílias com muitos filhos que são apoiadas 
pela assistência social. Nas Seicheles, como 
na maior parte dos países, fomos atingidos 
pelo problema das drogas. Iniciámos uma 
campanha muito intensa para lidar com este 
problema e prendemos alguns dos trafican-
tes, que estão agora atrás das barras. Temos 
igualmente a funcionar um programa contra a 
dependência para ajudar as pessoas afectadas 
por esta desgraça. As drogas trazem outros 
problemas, como a prostituição, os roubos, 
etc., que estão agora a ser tratados a nível da 
comunidade. Posso afirmar que estes proble-
mas sociais não resultaram do programa da 
reforma económica. 

Em que medida é que o país é afectado pela crise 
da pirataria?

Tratou-se de uma surpresa para as próprias 
Seicheles. Como a Somália está longe das 
nossas ilhas, não pensávamos que os piratas 

se aproximariam do nosso país. Temos uma 
grande zona económica. Concedemos licenças 
de pesca à UE e outros países que nos propor-
cionam benefícios em termos de emprego e de 
indústria; temos, por exemplo, uma importan-
te fábrica de preparação de conservas. Quando 
os piratas se deslocaram mais para sul com o 
bom tempo no início do ano, as frotas de pesca 
foram para sul, o que afectou as nossas receitas 
da indústria da pesca. Também tivemos algu-
mas contrariedades no sector da navegação de 
iates. Mas tomámos medidas. Apelei para a 
comunidade internacional a fim de ajudar as 
Seicheles a patrulharem as suas águas, nomea-
damente as forças Atlanta da UE, as forças da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(NATO), as patrulhas indianas e chinesas e os 
navios-patrulha dos Emiratos Árabes Unidos 
(EAU). Os americanos chegaram agora com 
os veículos aéreos não tripulados (UAV). E as 
nossas próprias forças estão agora em melhor 
posição. Os barcos de pesca estão a voltar e 
têm pessoal militar a bordo que os podem pro-
teger. As coisas estão a voltar à normalidade e 
esperamos conseguir impedir qualquer outro 
ataque.

Alguns dos parceiros das Seicheles insinuaram que 
o país devia empenhar-se mais na captura dos 
piratas e seus eventuais pedidos de asilo. Estão a 
ser demasiado exigentes?

Penso que os nossos parceiros têm de com-
preender que sendo um pequeno Estado-ilha, 
estamos numa situação difícil. Não possuí-
mos nem infra-estruturas nem recursos para 
fazermos como o Quénia, possibilitando que 
os piratas venham aqui para serem julgados 
e condenados. Não nos podemos colocar na 
situação de termos centenas de piratas soma-
lianos a serem aqui julgados ou presos. Além 
disso, quando não puderem ser julgados, o que 
é que fazemos com eles? Falámos com a UE 
sobre a nossa posição. Apesar da nossa vontade 
e empenho em apoiar a luta contra a pirataria, 
temos um problema de logística, um problema 
de recursos que a UE e os outros países devem 
compreender. A solução para a pirataria reside 
na própria Somália. Trata-se de um Estado 
falhado. A comunidade internacional deve 
encontrar o modo e os meios para criar na 
Somália um Estado respeitável onde impere 
o Estado de direito. Enquanto permanecer a 
situação actual teremos sempre pirataria.

Para sobreviver no 
novo ambiente mundial, 

é preciso  
ser-se economicamente 

forte e para se ser 
economicamente forte  

é preciso prosseguir  
uma política activa  

de diplomacia 
económica.”

Seicheles
     

Reportagem
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Qual é actualmente a posição das Seicheles em 
termos geopolíticos, atendendo aos novos amigos na 
Ásia e na América do Sul?

Actualmente, o meu conceito de diplomacia 
nas Seicheles corresponde a uma diplomacia 
económica activa. Para sobreviver no novo 
ambiente mundial, é preciso ser-se economi-
camente forte e para se ser economicamente 
forte é preciso prosseguir uma política activa 
de diplomacia económica. Por isso somos 

amigos de todos. Quero ser parceiro de outros 
países porque os dias da “mão estendida” aca-
baram. As parcerias são uma situação em que 
todos ganham. Hoje somos uma democracia 
aberta com boa governação. Isto permite-nos 
desenvolver parcerias com todos os países do 
mundo. Pertencemos a organizações regio-
nais como a Comissão do Oceano Índico 
(COI), a Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e o Mercado Comum 
da África Oriental e Austral (COMESA) e 
temos um papel importante a desempenhar 
em todas estas organizações. Somos igual-
mente membros de outras organizações inter-
nacionais e somos os primeiros num domínio 
muito importante para a Humanidade: as 

alterações climáticas e o ambiente. Porque 
acreditamos nisso; é o nosso futuro, o futuro 
da nossa indústria do turismo e o futuro da 
Humanidade. 

Para onde acha que as Seicheles se dirigem? 

Eu acredito na democracia activa. Creio que 
um bom Presidente deve estar em contacto 
permanente com a população. É a segunda vez 
neste meu segundo mandato que percorro as 
regiões para me encontrar com a população 
(estes encontros são ajuntamentos de pessoas 
planeados em locais de grandes dimensões), 
para a ouvir e para escutar as suas queixas, 
as suas opiniões e ideias e para lhes pedir 
as suas contribuições, especialmente como 
vêem o nosso país no futuro. Isto dá-me ideias 
e assim posso planear melhor o futuro do 
país. Também dou uma volta todos os sába-
dos (informalmente) para visitar projectos e 
encontrar-me e falar com as pessoas. Para 
mim, faz parte integrante de uma democracia 
deixar as pessoas exprimir-se e encontrar-se 
com o Presidente, para falar e discutir. Recebi 
inúmeras contribuições de elementos do públi-
co, o que enriqueceu a minha própria visão 
das Seicheles, onde há democracia, Estado 
de direito, boa governação e transparência. 
Neste país as pessoas trabalham muito. Só 
se cria riqueza quando se trabalha muito. 
Depois distribui-se a riqueza pela população. 
A minha visão é de umas Seicheles prósperas, 
em que todos participam e de que todos tiram 
benefícios.

* Todas as notas do editor: dentro de parênteses e em 
itálico.

Sede do Governo (State House), Victoria. © Hegel Goutier

«Para sobreviver, precisamos ser fortes economicamente». © Hegel Goutier

  
Reportagem

     
Seicheles

Palavras-chave 
James Alix Michel; COI; SADC; 
COMESA; Hegel Goutier.

Embarcações militares, Mahé. «Tomamos medidas contra a 
pirataria» © Hegel Goutier



45N. 14 N.E. – NovEmbro-DEzEmbro 2009

Cooperação
seicheles-UE 

Alessandro Mariani, 
recentemente nomeado Chefe 
da Delegação da Comissão 
Europeia na Maurícia, 
Seicheles e Comores, 
apresentou as credenciais 
ao Presidente da República 
das Seicheles na terça-feira, 
6 de Outubro de 2009. 
Nessa altura concedeu uma 
entrevista exclusiva a O 
Correio. 

Embaixador AM – Vim apresentar as credenciais 
ao Presidente das Seicheles. Além disso, tive 
oportunidade de me encontrar com o Vice-
Presidente, com o Ministro do Ambiente, dos 
Recursos Naturais e dos Transportes, com o 
Secretário-Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, com o Conselheiro especial do 
Presidente para as alterações climáticas, com os 
Embaixadores dos Estados-Membros da União 
Europeia (UE), com o Presidente da Assembleia 
Nacional e com o líder da oposição. 

Assinei igualmente o aditamento ao docu-
mento de estratégia nacional. Aumentámos o 
nosso apoio em 2,5 milhões de euros (passou 
de 5,9 para 8,4 milhões de euros) e reestrutu-
rámos a nossa cooperação com as Seicheles, 
passando de uma abordagem baseada em 
projectos para apoio orçamental geral. Esta 
operação de apoio orçamental geral vai ser 
submetida já ao Comité do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED) até ao final deste 
mês (Outubro).*

Prioridades 

As minhas prioridades, como é evidente, são 
consolidar e aprofundar as nossas relações 
com as Seicheles. Queremos ter relações 
centradas na política, na segurança, no 
desenvolvimento, no comércio e em muitas 
outras questões, como as alterações climáti-
cas e a energia. No que diz respeito ao apoio 
orçamental, o país teve de implementar 
três pilares: um programa de reformas e a 
reforma das políticas; um quadro macro-
económico; e um programa de reforma da 
gestão das finanças públicas. Em todos estes 
pontos houve uma estreita coordenação com 
os parceiros de desenvolvimento, como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), o 
Banco Mundial (BM), o Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD) e os Estados-
Membros da UE. Os três pilares estão agora 
implantados e podemos avançar com o 
apoio ao orçamento geral. 

Seicheles
     

Reportagem
  

Da esquerda para a direita: Alessandro Mariani, 
Chefe da Delegação da Comissão Europeia, Barry 

Faure, Embaixador das Seicheles para a União 
Europeia © Hegel Goutier
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As alterações climáticas são outra prioridade. 
Se olharmos para os recentes discursos do 
Presidente Barroso da Comissão Europeia e 
de James Michel, o Presidente da República 
das Seicheles, vemos um espírito comum, uma 
visão comum e ideias comuns. Em termos 
comerciais, as Seicheles têm sido um membro 
muito activo nas negociações dos Acordos 
de Parceria Económica. Em 29 de Agosto, 
as Seicheles assinaram o APE provisório na 
Maurícia e pretendem um APE completo 
e abrangente o mais rapidamente possível. 
Outra área importante de cooperação são as 
pescas, um sector da economia extremamente 
importante aqui. Existe um acordo que abran-
ge o período até Janeiro de 2011.

As Seicheles estão à espera de beneficiar do 
“Mecanismo de vulnerabilidade” da CE. Já exis-
te alguma decisão da Comissão? 

Como sabe, o mecanismo Flex relativo à vul-
nerabilidade é para os países que foram atin-
gidos por uma série de choques ligados à crise 
mundial do último ano. É claro que um país 
como as Seicheles sofreu impactos negativos. 
A proposta para as Seicheles é de cerca de 9 
milhões de euros, que constitui um montante 
muito razoável de recursos financeiros adicio-
nais. Se houver uma decisão positiva até ao 
final de Outubro, entraremos imediatamente 
em actividade para preparar um pagamento 

inicial de 8 dos 9 milhões de euros até ao final 
deste ano.*

Será que as Seicheles terão oportunidade de bene-
ficiar das “outras facilidades” disponíveis? 

Tive oportunidade de apresentar duas facili-
dades ao Governo das Seicheles: a facilidade 
energética, centrada nas energias renováveis, 
e a facilidade da água. Ambas têm grande 
interesse para as Seicheles, que têm uma série 
de ideias de projectos que poderão eventual-
mente ajustar-se a estas duas facilidades. Fui 
informado de que no passado alguns pedidos 
de financiamento para a facilidade da água 
não chegaram à sua conclusão. Os interve-
nientes nas Seicheles já estão agora conven-
cidos de que existe uma oportunidade de 
trabalho conjunto que envolve possivelmente 
o Banco Europeu de Investimento. 

Cooperação regional

Este ano foram aprovados alguns projectos 
regionais muito interessantes financiados pela 
UE, entre os quais um no sector das pescas e 
outro que visa o desenvolvimento dos peque-
nos Estados-ilha. 

O programa RecoMap, que está a ser imple-
mentado, foi reconhecido pelo Ministro 
Morgan como uma das intervenções mais 
bem sucedidas que o país aplicou para comba-
ter a erosão costeira. O Ministro também feli-

citou a CE pelo programa de desenvolvimento 
das pescas e salientou que as Seicheles estão a 
100% com a UE na luta contra a pesca ilegal, 
não declarada e não regulada. 

Compromissos da UE em relação à pirataria

As Seicheles estão agradecidas à UE pela 
sua missão contra a pirataria. Com efeito, o 
Governo das Seicheles solicitara à UE que 
ponderasse a extensão da missão “Atalanta” 
à Zona Económica Exclusiva (ZEE) das 
Seicheles. A missão foi igualmente prorrogada 
para cobrir o período até Dezembro do próxi-
mo ano. A UE e outros países estão a partici-
par com base numa resolução da ONU.

* Decisões entretanto adoptadas.
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Seicheles

Da esquerda para a direita: Alessandro Mariani, Chefe da Delegação da Comissão Europeia, James Alix Michel, Presidente das Seicheles. © Hegel Goutier

Palavras-chave 
Cooperação Seicheles-UE; Alessandro 
Mariani; Hegel Goutier.
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A cooperação entre a União Europeia e as 
seicheles ou a prova da flexibilidade.
A cooperação entre a União Europeia e 

as Seicheles deu recentemente provas de 

uma grande flexibilidade. As prioridades 

definidas no documento de estratégia, guia 

quase intangível da cooperação UE-ACP 

foram completamente alteradas a pedido 

das Seicheles. 

A aposta era arriscada. Laura Zampetti 

responsável pelo desk Seicheles na Co-

missão Europeia acolhe com agrado a 

concordância que este país obteve por 

parte da União Europeia e das instituições 

financeiras internacionais com vista a uma 

adaptação das suas ajudas. No caso da 

UE, será alterada a forma de utilização dos 

recursos do 10º Fundo Europeu de Desen-

volvimento 2008-2013. A Comissão teve 

de proceder a esta adaptação num tempo 

recorde. Agora a quase totalidade do seu 

apoio será canalizado através do orçamen-

to das Seicheles.

Esta flexibilidade foi possível, segundo 

Laura Zampetti, graças à conjugação dos 

seguintes factores: - a pró-actividade das 

Seicheles que procedeu a inúmeras refor-

mas de governação económica desde a 

crise do petróleo e mesmo antes desta; - a 

preparação precoce da sua lista de argu-

mentos junto das instituições internacio-

nais abordando quase simultaneamente 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

o Banco Mundial (BM), a União Europeia 

e o Banco Africano de Desenvolvimento 

(BAD); - o modelo das Seicheles, uma de-

mocracia política apoiada por uma política 

social avançada que a crise económica 

e financeira ameaçava. O último factor 

relaciona-se mais especificamente com o 

sistema de Segurança Social das Seiche-

les que introduziu no seu plano de reforma 

mecanismos de protecção da sua política 

social (educação e cuidados de saúde 

gratuitos, atribuição de subsídios aos mais 

necessitados, licença de maternidade alar-

gada, etc.).

O ordenador nacional das Seicheles do 

FED, Viviane Fock-Tave, acolhe com agra-

do a pertinência da ajuda orçamental mais 

em consonância com as necessidades do 

seu país, considerando que os procedimen-

tos de desembolso continuam muito moro-

sos tanto mais que a adaptação destina-se 

a dar uma resposta mais rápida e eficiente 

a uma situação de crise.

Seicheles
     

Reportagem
  

vOCABULÁriO: fEd E OrçAmEntO
Na linguagem da cooperação entre a 

União Europeia e os países ACP, os recur-

sos provêm, entre outras fontes, do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (FED) e do 

Orçamento. 

FED. O FED é constituído por montantes 

decididos, numa base voluntária, por cada 

Estado-Membro da UE por períodos de 

cinco anos e que financiam o «programa 

indicativo nacional» de cada país ACP, o 

«programa indicativo regional» de cada re-

gião, aos quais é necessário acrescentar 

um «programa todos-ACP».  O FED é ad-

ministrado em nome da União pela Comis-

são Europeia. São destinadas aos países 

e regiões ACP partes fixas e flexíveis. As 

últimas são atribuídas segundo os critérios 

de desempenho do beneficiário em termos 

de utilização da ajuda, ou reservadas a 

mecanismos como o V-Flex (vulnerabili-

dade-flex) (ver entrevista do embaixador 

Alessandro) a que as Seicheles consegui-

ram aceder.

ORÇAMENTO.  Na linguagem da coope-

ração UE-ACP, subentende-se por este 

termo os recursos próprios da Comissão 

Europeia.  Esta instituição utiliza uma par-

te destes recursos para projectos ou «fa-

cilidades» como a Facilidade de Energia 

(Energy Facility) e a Facilidade de Água 

(Water facility), ou ainda a Facilidade 

«Aliança Global contra as Alterações Cli-

máticas» (Global Climate change alliance). 

Relativamente a esta última, destinada so-

bretudo aos pequenos estados insulares, 

no momento de imprimir o Courrier, as Sei-

cheles que podiam obter um montante de 

2 milhões de euros, deviam previamente 

preparar uma estratégia de adaptação às 

alterações climáticas.

Dance-theatre Kastor dirigido por Raymond Clarisse. As reformas financeiras conduzidas pelas Seicheles incluem um 
mecanismo para proteger a educação, os cuidados de saúde… Fotografia: cortesia de Raymond Clarisse.
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GOvErnAçãO. rUmO 
A UmA rEvisãO dA 
COnstitUiçãO 
Passou-se uma etapa no processo 

de uma eventual alteração da Cons-

tituição seichelense. O “Judiciary 

Panel”,  presidido pelo Presidente do 

Tribunal da Relação e “Judiciary” das 

Seicheles, Francis McGregor, entre-

gou as suas conclusões ao Presiden-

te da Comissão de Revisão da Cons-

tituição. Para preparar o seu relatório, 

Francis McGregor teve reuniões de 

trabalho com constitucionalistas e 

instituições diversas nas Seicheles e 

no estrangeiro, inclusive em Bruxelas 

com a Comissão dos Assuntos Cons-

titucionais do Parlamento Europeu, 

para uma troca de experiências sobre 

o processo constitucional europeu e a 

experiência seichelense na matéria.  

Entre a constituição adoptada pelas 

Seicheles aquando da sua indepen-

dência e a sua eventual versão revista 

existe uma continuidade de perícia, 

sublinha Francis McGregor, dizendo 

ainda que um dos membros do seu 

painel é o Presidente da Comissão de 

Revisão e outro membro foi o Presi-

dente da Comissão Constitucional, 

na altura do advento do multipartida-

rismo há 15 anos. Francis McGregor 

congratula-se com a importância des-

ta perícia.  

A grande aliança     contra a pirataria 
somaliana 

Convidando parceiros de vários países para se juntarem a si 
para combater a pirataria oriunda de Puntland (Somália), as 
Seicheles encontram-se no centro de uma coligação que por 
vezes têm dificuldade em manter dentro dos limites das suas 
expectativas. Desde logo o país foi mais vítima da comunicação 
sobre a pirataria do que propriamente desta. Os piratas 
penetraram nas águas territoriais das Seicheles mas não se 
aproximaram muito das suas costas. Assaltaram, no entanto, 
uma vez um barco das Seicheles, fazendo refém, durante três 
meses, a sua tripulação de sete marinheiros seichelenses em 
troca da libertação daqueles cuja captura envolveu muitos 
recursos e energia por parte das Seicheles. 

De momento, além das Nações Unidas que 

apelaram aos seus membros no sentido da 

ajuda na luta contra a pirataria no Oceano 

Índico, também a União Europeia e alguns 

dos seus Estados-Membros, nomeadamen-

te aqueles que beneficiam de mais acordos 

de pesca UE – Seicheles como a França, o 

Reino Unido e a Espanha assim como outros 

países como os Estados Unidos, a China, a 

Rússia, o Japão, responderam ao apelo das 

Nações Unidas. A União Europeia coordenou 

as suas forças sob o nome de Atalanta. Re-

presentada pelo Alto-comissário Britânico, 

Matthew Forbes, assinou com as Seicheles 

a 8 de Novembro um “State of forces agre-

ement”. Este país tem além disso um acor-

do de cooperação de defesa com a Bélgica 

desde 10 de Novembro. Assinou também 

um Protocolo de Acordo (“Memorandum of 

Understanding”) com o Reino Unido que pre-

vê operações militares conjuntas incluindo o 

julgamento e eventual prisão nas Seicheles 

de supostos piratas se forem capturados nas 

águas territoriais deste país. 

Relativamente à questão controversa do 

direito de asilo a supostos piratas contra os 

quais não existam provas ou não existam 

provas suficientes para os condenar, as Sei-

cheles ainda não se comprometeram, consi-

derando o perigo enorme para um pequeno 

país de 90.000 habitantes, de dar asilo a um 

grande número de pessoas que podem ser 

perigosas.

Embarcações militares, Mahé. © Hegel Goutier

Francis McGregor, Presidente do Tribunal de Recurso 
(Court of Appeal) das Seicheles. © Hegel Goutier
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A grande aliança     contra a pirataria 
somaliana 

Um herói dos dias de hoje contra os piratas 
Capitão roukou

Em 27 de Março de 2009, o Capitão Roukou, 
pouco depois de ter desembarcado às 18h00 
do Indian Ocean Explorer os seus passageiros 
e uma comissária de bordo seichelense em As-
sumption, uma das ilhas do grupo de Aldabra, o 
paraíso do paraíso das Seicheles, classificado 
como património mundial pela UNESCO, son-
hava navegar calmamente durante três dias e 
três noites para chegar à capital da ilha Mahé 
e gozar umas boas férias. Estava-se no fim da 
época dos cruzeiros. Tinha ouvido falar dos pi-
ratas somalianos mas não tinha dado qualquer 
importância. “Nós não tínhamos medo, o tem-
po estava bom, o mar estava pouco agitado”, 
confessa o capitão ao Correio. “Não pensáva-
mos que eles ousassem.” Quando o segundo 
capitão os avistou, já eles estavam a lançar os 
seus arpões. O segundo capitão chama o capi-
tão Roukou e quando este chega, os piratas já 
se encontravam a bordo. Eram então 23h40. 

O seu calvário estava prestes a começar. “Per-
guntaram onde se encontravam os turistas a 
bordo. Respondi-lhes que não havia nenhum. 
'E onde estão os turistas nas proximidades?' 
Também não há, respondi eu. Então começa-
ram a disparar junto dos meus pés e à volta 
da minha cabeça. Colocaram todos os outros 
membros da tripulação na ponte para me mal-
tratarem em frente a eles.” O capitão Roukou 

implorava a todos os deuses que os piratas 
não interrogassem os seus subalternos. Não 
estava seguro sobre se algum deles cederia. 
Porque a poucos minutos de navegação, en-
contravam-se três barcos de turistas, um com 
15 pessoas no total, outro com 16 turistas e 10 
membros da tripulação e o último com mais de 
200 passageiros. Os piratas colocaram o ca-
pitão Roukou a falar ao telefone com um de-
les na Somália que lhe ofereceu uma grande 
soma de dinheiro para que ele lhe dissesse a 
localização dos barcos de turistas. O capitão 
continuou a fazer-se de inocente e a suportar 
os maus tratos. Chegado a Puntland um pre-
sumível chefe dos piratas que se fazia chamar 
por Alfrena, subiu a bordo e sem hesitações 
apontou uma arma à sua cabeça. Não fosse 
a intervenção do intérprete que se colocou en-
tre a arma e ele, e ele teria sido atingido. Ele 
e o segundo capitão foram levados para terra 
durante treze dias para se sujeitarem, sobretu-
do ele, à ira dos bandidos. Depois disso foram 
levados de novo para o barco onde Roukou 
passou o resto do seu cativeiro. Puseram-no a 
falar ao telefone com as autoridades das Sei-
cheles para lhes pedir que pagassem um res-
gate em troca da vida dos reféns. Os piratas fo-
ram generosos, provavelmente pelo facto das 
Seicheles serem um país pobre e só exigiram 
4 milhões de dólares. 

Várias vezes o capitão Roukou julgou estar 
a viver as suas últimas horas. Até ao dia em 
que, 30 minutos antes da sua libertação, os 
reféns foram informados da mesma. Nove 
horas de carro até Adado, um aeródromo 
de Puntland, um pequeno avião para Nai-
robi e um “Beescraft” da Companhia das 
Ilhas das Seicheles até à mãe pátria onde o 
Presidente da República veio recebê-los e 
onde a multidão aguardava. Como qualquer 
país democrático em situação semelhante, 
as Seicheles não confirmaram ter pago o 
resgate mas o país comportou-se com dig-
nidade. Poucos países em desenvolvimento 
demonstram essa ligação para com cada 
um dos seus cidadãos por mais modesto 
que seja. 

O capitão Roukou é um herói que provavel-
mente, colocando a sua vida em risco, salvou 
centenas de turistas.

Capitão Roukou. Um herói dos nossos dias que salvou 
a vida de centenas de turistas. © Hegel Goutier

Seicheles
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É preciso pôr cobro  
à política partidária

Porquê ?

Já existia esse tipo de encontros entre o 
Presidente e eu próprio anteriormente. Foi 
antes das reformas, pelo que penso que ele 
procurava o apoio da oposição. Tínhamos 
discutido vários assuntos, mas nunca houve 
nenhuma tradução em acções. Ele disse-
me, por exemplo, que queria nomear dois 
embaixadores itinerantes e que cada um 
de nós escolheria o seu. Propus o antigo 
Presidente, o Sr. Mancham. O Presidente 
Michel aplaudiu a minha proposta, mas esta 
nomeação nunca foi anunciada porque o seu 
partido recusou e ele não pôde fazer nada. 
O Sr. Michel diz, por um lado, que devemos 

trabalhar juntos para o país, e, por outro, 
não respeita a oposição. 

O que é que preconiza? 

Nos distritos, o deputado é eleito e o admi-
nistrador é nomeado. Consoante a pertença 
do deputado à maioria ou não, será consul-
tado ou não para qualquer decisão relativa 
ao distrito. É necessário que haja eleições 
para este cargo. O deputado poderia ser o 
responsável pelo distrito, o equivalente a um 
Presidente da Câmara. Não deveria haver, 
como actualmente, um comissário eleito-
ral nomeado, mas uma comissão eleitoral 
composta eventualmente por personalidades 
independentes. Num pequeno país, é mais 
fácil influenciar uma pessoa do que um 
grupo.  

Acerca das opções económicas do governo.  

Em Outubro de 2008, o governo alterou 
completamente o seu programa económico 
e, sem querer vangloriar-me, utilizou o pro-
grama da oposição: liberalização, abertura e 
convertibilidade da Rupia. Isso fazia parte 
do nosso manifesto para as eleições presi-

denciais de 2006. Estamos satisfeitos, mas é 
necessário passar à segunda parte do nosso 
programa, que é proteger o acervo social 
através da liberalização e preocupar-se com 
a situação das pessoas pobres, cujo sofrimen-
to parece ter sido esquecido pelo governo. 
A pobreza aumenta e começa a aparecer a 
prostituição. Os médicos afirmam que há 
um aumento das depressões. A transição 
para a liberalização não foi organizada de 
maneira a permitir às pessoas adaptarem-se. 
São necessários dispositivos de salvaguarda 
das reformas, para o Parlamento poder des-
empenhar o seu papel de controlo.  

Será também necessário pôr cobro à política 
partidária. Não se pode admitir interferên-
cias como as verificadas com a suposta 
fundação não política do Presidente, que 
utilizou o seu logótipo para a sua campan-
ha presidencial, “JjSpirit”, e que parece 
favorecer os seus membros fornecendo-lhes 
emprego. H.G.

PriOridAdEs dE BOA GOvErnAçãO
•	 Uma	parte	 importante	dos	 recursos	do	

10.º FED atribuídos às Seicheles no 

quadro da sua cooperação com a UE 

é dedicada a estas prioridades de boa 

governação: 

•	 Gestão	e	restauro	das	prisões,	incluindo	

a promoção do aconselhamento e re-

abilitação dos presos. As organizações 

da sociedade civil serão mais implicadas 

nesta área.

•	 A	 Academia	 de	 Formação	 da	 Polícia	

dará apoio a organismos estatais e não 

estatais responsáveis pela definição de 

políticas em matéria de governação, em 

especial conceitos, práticas e desenvol-

vimento dos procedimentos relativos aos 

direitos humanos (incluindo a igualdade 

de géneros). 

•	 Agentes	 não	 estatais	 com	 actividades	

específicas de reforço de capacidades.

•	 Assistência	técnica	e	apoio	ao	Gabinete	

do Procurador-Geral para exame dos 

direitos humanos. Durante este exame 

podem ser consultados outros interve-

nientes, como organizações da socie-

dade civil.

Quando o partido criado por 
Wavel Ramkalawan, o Partido 
Nacional das Seicheles, se 
apresentou nas eleições de 
1998 com três minúsculos 
movimentos, só obteve 1% 
dos votos. Menos de dez anos 
depois, em 2006, este padre 
anglicano, orador carismático, 
perdeu ainda as eleições, 
mas com 45,7% dos votos, 
tornando-se assim o líder 
incontestado da oposição. 
O Presidente da República 
desejava ter encontros 
regulares com ele (“High level 
fórum”: Fóruns de Alto Nível), 
mas ele acabava de declinar o 
convite aquando da visita de 
O Correio. 

Wavel Ramkalawan
Líder da oposição
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Palavras-chave 
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Wavel Ramkalawan, um carismático líder da oposição.  
© Hegel Goutier
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Caldeirão de culturas

 S 
imbólico, o pequeno milagre do recor-
de de vendas de singles batido, há 
quatro anos na França metropolita-
na, pelo grupo musical Dezil (www.

dezilonline.com), composto por quatro jovens 
talentosos, Sandra, Martin, Juan e Michael. 
À frente deles, Patrick Victor cuja qualidade 
da música faz dele no mundo francófono 
uma espécie de Jacques Brel* tropical. É uma 
referência não só no seu país como também 
em paragens bem mais longínquas. 

Testemunho disso é a homenagem que lhe foi 
recentemente prestada por um jovem criador 
dos mais imaginativos, Raymond Clarisse, e 
podemos apostar que será reconhecido para 
lá das margens do Oceano Índico. Raymond 
Clarisse, ainda no início da casa dos vinte 
anos, prodígio desde a adolescência é actor, 
director musical, dramaturgo, realizador de 
televisão e coreógrafo. Criou a sua compan-
hia de dança e teatro com 16 anos de idade. 
Acabou de adaptar a comédia musical Kastor 
criada por Patrick Victor há 25 anos com o 
seu coro, Mahe Chamber Choir, que criou há 
cinco anos após concluir os seus estudos no 
País de Gales, onde durante os seus estudos de 
teatro e cinema, desculpem a modéstia, diri-
giu durante um ano o Elizabethan Madrigal 
Singers mais conhecido por MADS, o coro 

mais antigo da universidade Aberystwyth.

Marie-Thérèse Choppy dramaturga, especia-
lista da cultura seichelense salienta o aspecto 
crioulo para explicar o caldeirão de culturas 
que constitui as Seicheles. Relativamente ao 
teatro ou à comédia musical, demonstra com 
paixão como as músicas e danças moutya 
e sokwe, parte da herança africana do país, 
podem ser consideradas como proto-teatro e 
escola de criação uma vez que representaram 
sempre os eventos ocorridos em todos as áreas 
da vida.

Locais a visitar: 

- ICCS (“International Conference 
Center”), espaço vivo com exposições e 
sala de espectáculo cujo hall de entrada 
destaca-se pela sua criação original, fal-
samente naive, uma escultura à base de 
conchas da artista americano-seichelense, 
Lucy Hickerson, “Mermaid's nightmare”.

- Instituto crioulo pela Beleza do lugar e 
pelo seu Legado intelectual. E se tiverem 
a sorte de conseguirem falar com ela, 
sua directora, a Sra.Choppy que conhece 
seguramente tudo sobre os artistas e a 
arte do seu país. 

Para ler: Glynn Burridge “Voices”, 
Nighthue Publications, Seychelles 2000

Para ouvir: 

Dezil “Welcome to the paradise”, Sony 
BMG www.dezilonline.com

Ion Kid (membro do grupo Dezil) “Ou”, 
Produção Jimmy Savy, Seicheles

Jean-Marc Volcy, Madir Music 
Productions: http://www.madir-music.
com/ 

Para informar-se sobre: 

“Seychelles Heritage Foundation” / 
Fundação do Património das Seicheles 
Patrick Nanty, Director /Chairman, La 
Bastille, P.O. Box 3008, Telefone: +248 225 
240

Seychelles Nature: www.natureseychelles.org

   

tUrismO. AmOr à PrimEirA vistA
Num país já excepcionalmente bonito. É 

necessário ver o mais possível. A não per-

der as três ilhas maiores Mahé, Praslin e 

La Digue. E se possível duas ou três das 

ilhas coralinas. 

A não perder estes prazeres simples:

Mahé. A capital Vitória, uma pequena ci-

dade simultaneamente bucólica e moder-

na. Um Domingo em Anse Royale onde 

toda a ilha se encontra, onde todas as 

classes sociais se cruzam sem cerimónia 

e dedicam-se ao “dolce far niente”; San-

dra e Michaël do grupo musical Dezil não 

muito distantes de Jennifer Vel, a jovem 

parlamentar mais nova do país.

Praslin. Ainda que apareça em todos os 

guias com uma infinidade de detalhes, fi-

carão surpreendidos com a sua beleza, o 

Vale de Mai, em Mahé, parque encantador 

se estiver com os seus “frutos protegidos” 

cujo coco do mar vulgarmente conhecido 

por coco nádega tornou-se o símbolo das 

Seicheles.

La Digue, amor à primeira vista entre 

todos os amores à primeira vista. Onde 

cada pequeno recanto oferece momentos 

de prazer. Onde cada habitante parece 

apreciar-vos simplesmente por aquilo que 

são. Onde o proprietário de um pequeno 

hotel Kot Babi tornou-se a imagem da 

hospitalidade da ilha. O seu proprietário, 

antigo chefe de cozinha de celebridades 

como a família do Shah do Irão, de tem-

pos em tempos prepara para os seus 

hóspedes pratos deliciosos que deveriam 

custar mais do que o preço relativamente 

modesto dos seus quartos.

Surpreendente o dinamismo 
cultural, um grande número 
de artistas de todas as áreas, 
músicos, artistas plásticos, 
dramaturgos... num país com 
apenas 90.000 habitantes, e o 
sucesso de muitos de entre eles no 
estrangeiro. Este vigor artístico 
abrange diversos domínios e o 
Festival crioulo (www.seychelles.
net/festivalkreol ), manifestação 
cultural e intelectual, testemunho 
no final de cada mês de Outubro 
desta riqueza numa atmosfera 
de alegria. Quanto ao Instituto 
crioulo dirigido por Penda Choppy 
e a Escola de Arte e de História, 
são cadinhos em permanente 
ebulição.

Cultura 

Seicheles
     

Reportagem
  

H.G.

Palavras-chave 
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D escoberta da Europa

Uma reportagem de Marie-Martine Buckens

shannon,
onde se renova a  
história da irlanda
A

região de Shannon, que rodeia a foz do mítico rio 
da Irlanda, simboliza por si só os desafios a que 
o país tem de fazer face para se recuperar dos 
seus dez anos de “embriaguez económica”. Os 

anos que à custa de benefícios fiscais concedidos a empresas 
de alta tecnologia e de subvenções europeias levaram ao 
aparecimento do “Tigre Celta”, saudado – umas vezes com 
inveja, outras com cepticismo – pelos outros membros da 
União Europeia.

Hoje o Tigre Celta está ferido. As suas feridas levarão sem 
dúvida tempo a cicatrizar. Em Limerick, sobretudo, capital 
da região onde a população tomou conhecimento, estu-
pefacta, da deserção do fabricante de computadores Dell, 
que decidiu – numa busca errática de mão-de-obra barata 
– deslocalizar-se para a Polónia.

Após ter acusado o golpe e um pouco aliviada depois do “sim” 
maciço dos Irlandeses ao novo referendo sobre o Tratado de 

Lisboa, a região faz contas. E o balanço parece estar longe de 
ser negativo: uma população jovem, um centro universitário 
com fama internacional e uma zona aeroportuária com um 
enorme potencial. Por último, o contributo dos emigrantes, 
chamados em socorro para construir esta nova economia. 
Ainda que alguns só há pouco tenham decidido regressar 
a casa, a sua presença não é menos simbólica num país 
onde em tempos só ficavam na ilha aqueles que não tinham 
podido emigrar. Porque a região nunca esqueceu a Grande 
Fome de 1847, que levou um grande número de irlandeses a 
partir, na maior parte para os Estados Unidos.

Um passado que continua gravado no coração e que explica 
que cerca de 150 anos mais tarde a luta contra a fome con-
tinua a ser a prioridade da política nacional de cooperação 
para o desenvolvimento. 

E é precisamente em Limerick que tem sede a Agência para 
a Ajuda ao Desenvolvimento do governo.

Cliffs of Moher-Doolin, County Clare. 
© Marie-Martine Buckens
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Os “Gansos selvagens”  
no tigre europeu
Após 344 quilómetros de curso, o Shannon, o rio mais longo das Ilhas Britânicas 
– e um dos mais belos da Europa – desagua no Oceano Atlântico, depois de ter 
feito um último desvio em redor de Limerick. Enquanto cidade principal da região 
do Shannon, Limerick é um resumo da história do Eire (“Irlanda” em gaélico). 
Mas como relatar esta história, tumultuosa e dolorosa, feita de rebeliões contra os 
ocupantes e de imigração, que remonta a cerca de dez séculos antes da era cristã, 
para prosseguir com a ocupação duradoira dos Celtas? 

 U
ma coisa é certa, protegida pelo 
seu isolamento, a Irlanda é o único 
país da Europa ocidental que não 
se sujeitou ao jugo da conquista 

romana, nem às invasões germânicas. É por 
isso que os Celtas, instalados na ilha desde o 
primeiro milénio a.C., ali conseguiram desen-
volver uma civilização única, recriada a partir 
do século V com base no cristianismo, intro-
duzido por um monge de nome Patrício, que 
se veio a tornar o santo padroeiro da ilha. 

> A ilha de “santos e de sábios” 
atrai a ganância  

Quer S. Patrício, quer os outros monges tive-
ram a inteligência de adaptar a religião às anti-
gas crenças celtas. Os mosteiros representaram 
não apenas centros de evangelização ao serviço 
do continente, mas também centros artísti-
cos. Os seus copistas eram excelentes na arte 
das iluminuras de que é exemplo o Livro de 
Kells, obra-prima da arte religiosa do período 

medieval, guardada no Colégio da Santíssima 
Trindade, em Dublim. A riqueza dos mosteiros 
atrai os Vikings que, após haverem pilhado 
o país, se instalam em determinados pontos 
estratégicos onde virão a dar lugar às cidades 
mais importantes. Na cidade de Limerick, 
como testemunho disso ergue-se ainda hoje o 
castelo do Rei João. Em 1014, o rei do Munster, 
Brian Boru, vence os Vikings e põe termo à sua 
expansão, obrigando-os a integrarem-se e a 
adoptarem em definitivo os hábitos gaélicos. 
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Castelo King John, Limerick. 
© Marie-Martine Buckens
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A GrAndE fOmE dE 1846-1848
Em 1846, o aparecimento de um fungo des-

ignado míldio nas culturas de batata, que 

constituía o principal alimento dos campon-

eses irlandeses, trouxe consigo uma vaga 

de fome generalizada. Ao contrário do que 

ocorrera durante a fome de 1780, os por-

tos irlandeses permaneceram abertos por 

pressão dos comerciantes protestantes. 

Ao mesmo tempo que famílias inteiras 

morriam de fome, comboios de alimentos 

pertença dos landlords e escoltados pelo 

exército, partiam para Inglaterra. A história 

da Grande Fome encontra-se documenta-

da no museu de Roscommon, no limite da 

região do Shannon. A Irlanda viria a perder, 

por morte ou por emigração, a maioria dos 

seus 8 milhões de habitantes.

Enfim, O tiGrE CELtA dissE “sim”  
A 3 de Outubro de 2009, os irlandeses vo-

taram, finalmente, a favor do Tratado de Lis-

boa com 69,13% dos votos, quinze meses 

após o “não” que suspendera o projecto de 

Constituição para a União Europeia. Uma 

decisão explicada, principalmente, pelos 

revezes económicos que traumatizaram a 

Irlanda no último ano. Esta recessão, a pior 

que a Irlanda teve após a independência, 

abateu-se com a força de um chicote, sobre 

o impulso de desenvolvimento económico 

verificado no país a partir do início da déca-

da de 1990; um impulso tal que a Irlanda se 

tornara, aos olhos do mundo, o Tigre Celta. 

Segundo os economistas, o crescimento 

em 2009 deveria registar uma contracção 

até 8%, com um novo declínio acentuado 

em 2010. A dimensão económica da ad-

esão da Irlanda à União Europeia, ausente 

do debate em 2008, foi então colocada no 

centro da campanha relativa ao segundo ref-

erendo. O défice da Irlanda é actualmente 

o mais significativo da UE. O afundamento 

do sistema bancário irlandês foi evitado à 

justa, em Setembro de 2008, graças a uma 

garantia governamental de 400 milhões de 

dólares para todos os depósitos bancários. 

O Estado, por outro lado, assumiu as dívidas 

dos promotores imobiliários pouco escrupu-

losos, criando um “banco caixote do lixo”.

A Irlanda retirou consideráveis benefícios 

dos fundos europeus no decurso dos 35 

anos enquanto Estado-Membro e, em 2008, 

o orçamento comunitário viria ainda a con-

ceder-lhe um montante líquido de 500 mil-

hões de euros.

Cemitério da Catedral St. Mary (St. Mary’s 
Cathedral Cemetery), Limerick.   
© Marie-Martine Buckens

> O tratado de Limerick e as  
primeiras imigrações forçadas 

No século XII é a vez dos ingleses tentarem 
impor a sua supremacia à ilha. Apesar dos 
seus esforços de segregação – interditando 
a miscigenação de anglo-normandos com 
irlandeses – o “encanto” irlandês volta a dar 
frutos. Surge então uma colonização mais 
dura, designada por “pacificação” imposta 
por Olivier Cromwell que, a partir de 1649, 
deporta regimentos inteiros para Espanha e 
Portugal, grupos de civis como escravos para 
as Antilhas e confisca as terras dos católicos. 
Em 1685, a revogação do Édito de Nantes leva 
um elevado número de huguenotes a fugir 
para o território irlandês, onde o recente rei 
de Inglaterra, o protestante Guilherme III 
da dinastia Orange, inflige uma derrota ao 
rei católico deposto, Jaime II, na batalha da 
Boyne em 1690, após o que viria a sitiar o 
exército irlandês, em Limerick. O tratado de 
Limerick permite aos sitiados, denominados 
“Wild Geese” (Gansos Selvagens) que partam 
para França. 

Em 1800, o Acto da União suprime o par-
lamento irlandês. Segue-se uma rebelião, 
conduzida por Robert Emmett, que virá a 
ser reprimida com violência. Emmett será 
condenado à forca, mas o discurso que pro-
feriu durante o processo viria a inspirar as 
gerações futuras de nacionalistas. Na cida-
de de Limerick, o advogado católico Daniel 
O’Connell, apelidado o Libertador do povo 
irlandês, foi eleito deputado pelo condado de 
Clare, em 1823. Em 1829, fará aprovar o Acto 
de emancipação dos católicos, que lhes permi-
tirá terem assento no parlamento. 

Os movimentos independentistas multiplicam-
se. O ano de 1902 assiste ao nascimento de 
um novo partido revolucionário: o Sinn Féin 
(“Só Nós”). De 1919 a 1920, o IRA (Exército 
Republicano Irlandês), dirigido por Eamon de 
Valera e Michael Collins, leva por diante uma 
guerra pela independência. Em Dezembro 
de 1920, a ilha é dividida entre a Irlanda do 
Sul – constituída por 26 dos 32 condados da 
Irlanda – com sede parlamentar em Dublim, 
e a Irlanda do Norte – constituída por 6 dos 9 
condados da Província do Ulster – com parla-
mento em Belfast. 

Após os conflitos sangrentos pela independên-
cia, a Irlanda conhece finalmente a paz e uma 
relativa prosperidade, muito embora tenha 
igualmente passado por enormes dificuldades 
económicas e uma emigração significativa, 
durante as décadas de 30, 40 e 50; a sua 
entrada na Comunidade Económica Europeia 
em 1973 deu-lhe acesso a um mercado mais 

extenso, permitindo-lhe também alcançar 
benefícios da política agrícola comum e dos 
fundos estruturais europeus. A emigração 
estancou, mas o país conta apenas com 4 
milhões de habitantes (5,5 milhões no con-
junto da ilha), muito embora se estime que o 
número total de pessoas de origem irlandesa 
no mundo – a diáspora irlandesa – ascenda a 
60 milhões. M.M.B.

Palavras-chave 
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Agência de Ajuda Nacional estabe-
leceu-se na cidade de Limerick em 
2008, na sequência de um extenso 
programa de deslocalização levado 

a cabo pelo governo. Esta é uma cidade que 
Peter Power conhece bem, já que ali cresceu. 
No total, 70.000 pessoas pereceram ou imi-
graram durante aquele período no condado 
de Limerick. “Em 2006 criámos um grupo 
de peritos para assessorar o governo sobre as 
políticas a implementar com o objectivo de 
combater a fome no mundo.” 

Este grupo – formado por académicos e peri-
tos notáveis, conta ainda com a participação 
de Bono, o activista e cantor do grupo irlan-
dês U2 – apresentou as suas recomendações 
em 2008. “Em Setembro último”, continua 
Peter Power, “o nosso Primeiro-Ministro 
(Taioseach em gaélico) Brian Cowen, com 
o apoio de Ban-Ki-moon, Secretário-Geral 
das Nações Unidas, decretou que a luta con-
tra a fome e pelo alimento deveria ser priori-
tária no âmbito das políticas de cooperação. 
Esta é uma luta que também o governo de 
Barack Obama encara como prioritária. E é 
com satisfação que vejo os Estados Unidos 
avançarem como líderes neste combate”. 

> Prioridade para a agricultura 
De forma clara, o governo irlandês resolveu 
consagrar 20% do seu orçamento a pro-
gramas de revitalização da agricultura em 
países do terceiro mundo, onde a Agência 
opere, nomeadamente em nove países, dos 
quais sete se situam em África. A agricul-
tura era um sector algo negligenciado pela 
Agência que, até agora, se concentrava 
em acções de luta contra a SIDA, na boa 
governação, na ajuda humanitária, no apoio 

à saúde e à educação. “É urgente que a luta 
contra a fome se torne uma prioridade abso-
luta para todos os países”, insiste o respon-
sável pela Agência de Ajuda irlandesa. “Só 
falta vontade política.” Para convencer os 
seus parceiros, Peter Power nomeou Kevin 
Farrel, em Janeiro de 2009 “enviado espe-
cial” para a luta contra a fome. Trata-se de 
uma “personalidade de peso”, que conhece 

bem o problema: de 1989 a 2008 trabal-
hou para o Programa Alimentar Mundial 
(PAM) das Nações Unidas, tendo-lhe sido 
confiados postos importantes para gerir 
a crise dos Grandes Lagos, assim como 
no Uganda e na Somália. Sem esquecer o 
Zimbabué, onde, de 2002 a 2008, promo-
veu uma das mais abrangentes operações do 
PAM, para responder à crise alimentar que 
assolava o país. M.M.B.

Um sentido histórico  
da solidariedade 
“A erradicação da fome representa não apenas a pedra angular do 
nosso programa de ajuda, mas também um elemento essencial da 
nossa política externa”, explica-nos Peter Power, Secretário de Estado 
responsável pelo pelouro do Desenvolvimento. É que a Irlanda não 
esqueceu o seu próprio passado. A Grande Fome dos anos 1840 
permanece “inscrita nos nossos genes”, sublinha o responsável pela 
Agência de Ajuda Nacional (“Irish Aid Agency”), bem como todos 
aqueles com quem falamos na região de Shannon.  

Palavras-chave 
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Peter Power. © Marie-Martine Buckens

A fome está inscrita 
nos nossos genes 

CErCA dO 0,6 dO PiB COnsAGrAdO à AJUdA
O orçamento que o governo irlandês atribuiu 

à ajuda não parou de aumentar desde o ano 

2000. A ajuda pública ao desenvolvimento 

(APD) ascendeu a 900 milhões de euros 

em 2008, representando um aumento de 

90% em termos reais, relativamente a 2003. 

Em termos percentuais do seu rendimento 

nacional bruto (RNB), a ajuda passou de 

0,39% para 0,58%, um desempenho aplau-

dido pela Comissão de Assistência ao Des-

envolvimento (CAD) da OCDE, que sublin-

ha que estes “bons resultados” colocaram 

a Irlanda em 6ª posição no conjunto de 22 

países membros do CAD, em termos do vo-

lume de rendimento nacional bruto, e em 17ª 

posição, em termos do valor líquido de ajuda 

pública ao desenvolvimento.

Porém, a crise económica apareceu por lá. 

No final de 2008, o governo irlandês deci-

diu avançar com cortes à APD. Cortes que 

voltaram a ocorrer em 2009. “O orçamento 

actual é o resultado de uma redução total 

de 195 milhões de euros durante os quatro 

primeiros meses de 2009, ou seja 21,8% do 

total previsto para este orçamento. Apesar 

do que afirma o governo, estes cortes estão 

longe do que seria uma medida justa ou pro-

porcional” declarou, em Abril, Hans Zomer, 

Director da Dóchas, uma plataforma que 

reúne as principais ONG de ajuda ao desen-

volvimento da Irlanda. Quer as ONG quer a 

OCDE acreditam que estes cortes põem em 

causa a vontade da Irlanda de dedicar 0,7 

do seu RNB à ajuda ao desenvolvimento de 

agora até 2012.



 D
13 de Outubro de 2009, a Irlanda 
encontrava-se em estado de 
comoção. Sharon Commins, de 
32 anos, natural de Dublim, e 

Hilda Kawuki, uma Ugandesa de 42 anos, 
ambas funcionárias da organização humani-
tária irlandesa Goal, sequestradas em Julho 
passado no Darfur, haviam sido libertadas. 
“Hilda e Sharon viveram um calvário trau-
matizante mas, felizmente, ambas detiveram 
a força e a coragem para lhe sobreviverem”, 
declarou nesse dia John O’Shea, Director da 
Goal. 

Esta ONG, que cumpre uma longa tradição 
de auxílio “aos mais pobres dos pobres” 
e a todos os que são afectados por crises 
humanitárias, trabalha no norte e no sul do 
Sudão a fim de prestar os primeiros socorros 
a mulheres e crianças, muitas vezes deslo-
cadas, incluindo o acesso a água potável. 
Encontramos esta ONG também no Quénia, 
onde vai em missão de auxílio às famílias 
deslocadas na sequência da onda de violência 
surgida no rescaldo das eleições de 2008; aos 
habitantes dos bairros de lata de Freetown, a 
capital da Serra Leoa; às famílias em situação 
vulnerável do Uganda e do Zimbabué; ou 

ainda às crianças das ruas de Adis Abeba, 
na Etiópia. Neste último país, onde a Goal 
opera desde 1984, foram postos em curso 
novos programas sanitários com vista a res-
ponder à crise alimentar que afecta mais de 
6,4 milhões de etíopes desde 2008. 

Uma semana antes da libertação das duas 
funcionárias da Goal, outra importante 
ONG irlandesa, a Concern, prestou home-
nagem ao seu fundador; o padre Aengus 
Finucane, falecido a 6 de Outubro com 
77 anos. Foi no ano de 1968 que este 
padre, natural de Limerick, fundou, junta-
mente com outros missionários, esta ONG, 
após ter trabalhado na região do Biafra, na 
Nigéria, em pleno período de guerra civil. 

> O Biafra a “primeira fome em 
directo na televisão” 

“O Irmão Aengus Finucane tinha um com-
promisso absoluto com os mais pobres dos 
pobres”, declarou em 7 de Outubro, Tom 
Arnold, Presidente da ONG Concern, que 
explica, numa entrevista publicada na pági-
na web desta organização, as razões que 
levaram a que a criação da Concern tivesse 

uma tão grande adesão por parte da popu-
lação irlandesa. “A guerra civil no Biafra 
conduziu a uma situação de fome grave, 
fome essa difundida em directo pela tele-
visão. A televisão surgiu na Irlanda apenas 
em 1961 e, para muitos irlandeses, o Biafra 
representava aquilo a que chamaram ‘A 
primeira fome em televisão’. Mas um outro 
factor explica o compromisso irlandês com 
a África. Nessa altura, muitos missionários 
irlandeses trabalhavam em África, espe-
cialmente no Biafra. Em cada comunidade 
na Irlanda, conhecia-se um padre ou uma 
freira que lá trabalhavam. Perante o choque 
das imagens ergueu-se uma onda imensa 
de generosidade, conduzindo à criação da 
Africa Concern, que viria mais tarde a 
chamar-se Concern.” Tom Arnold acres-
centou: “A Grande Fome teve um enorme 
impacto psicológico sobre os Irlandeses e 
é uma das razões pelas quais eles mostra-
ram essa extraordinária empatia para com 
as populações pobres de outras partes do 
mundo.” M.M.B.

O apoio indefectível  
do povo irlandês  
A ajuda aos mais necessitados é uma prioridade das ONG irlandesas para o desenvolvimento. Estas 
organizações, tal como as missões católicas – igualmente numerosas no país de S. Patrício – reúnem 
unanimidade no seio da classe política. É isto que explica, sem margem para dúvida, o apoio finan-
ceiro de que beneficiam. Cerca de 20% da ajuda pública ao desenvolvimento, ou seja, o maior con-
tributo entre os países europeus, segundo dados da OCDE.  
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John O’Shea, Chefe da organização GOAL, encontra-se com 
Sharon Commins à sua chegada em Dublin. © Marie-Martine Buckens
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decisão tomada no início de 2009 
pela Dell – segundo fabricante mun-
dial de computadores – de encerrar 
a sua produção na fábrica emble-

mática de Limerick é um desastre para toda 
a região. Esta decisão afecta, não apenas a 
fábrica da Dell, mas também os subcontratan-
tes regionais, o comércio e toda a economia de 
uma região já fortemente atingida pela crise 
financeira. 

O plano de despedimento da Dell deverá afec-
tar cerca de 2000 trabalhadores. Este fabri-
cante de computadores representa a segunda 
maior empresa privada e o maior exportador 
da Irlanda, com um peso de 5% no PIB do 
país. Em Setembro passado, o Presidente 
da Comissão Europeia, José Manuel Durão 
Barroso, deslocou-se a Limerick para anunciar 
a dotação de uma ajuda financeira de 14,8 mil-
hões de euros, concedida no âmbito do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização. Esta 
ajuda pretende ser um contributo para que os 
trabalhadores despedidos consigam encontrar 
um novo emprego. Também se espera que o 
governo irlandês desbloqueie alguns fundos. 

“No total”, refere Maria Kelly, “serão coloca-
dos à disposição dos ex-trabalhadores 23 mil-
hões de euros. Todavia, a decisão da Dell deve-
rá representar uma perda global de 20% de 
empregos na região. Só em 2010 o impacto se 
fará realmente sentir”. A isto se junta o reben-
tamento da bolha imobiliária. Na região do 
Shannon – que engloba os condados de Clare, 
de Limerick, de North Tipperary, de South 
Offaly e de North Kerry, e onde residem meio 
milhão de habitantes – o efeito foi igualmente 
devastador. “Em 2006, a nossa região contava 

com o volume de construção e de actividades 
conexas mais importante do país”, acrescenta 
a Presidente da Câmara de Comércio. Naquele 
ano, graças às facilidades concedidas pelo 
governo e pelas entidades bancárias, foram 
construídos mais de 90.000 edifícios novos. 
Depois a bolha eclodiu... M.M.B.

“Os desafios são  
imensos, mas a região tem 
trunfos consideráveis” 

APOstAr nA ExCELênCiA E Em sHAnnOn 
Maria Kelly recusa-se a baixar os braços e 

faz contas: “Se fizermos uma lista daquilo 

que os investidores querem, a nossa região 

fará outras empalidecerem de inveja. Não te-

mos todos os ingredientes, mas temos mui-

tos.” Existe ainda o capital humano formado 

por uma população eminentemente jovem. 

Pólos universitários e técnicos de renome. 

Depois, as infra-estruturas. Dentro de um 

ano, Limerick, terceira cidade a seguir a Du-

blim e Cork, estará ligada por auto-estrada 

às grandes cidades do país. A sua posição 

é central, bem como o aeroporto de Shan-

non, localizado a 20 km de Limerick e cuja 

origem remonta ao ano de 1936, quando o 

Estado decidiu construir o primeiro aeropor-

to transatlântico. A sua pista de aterragem é 

a mais longa da Irlanda e permite-lhe acol-

her aviões Airbus 380; sem contar que foi 

concebido para receber vaivéns espaciais 

da NASA que necessitem de aterrar em 

caso de emergência... mas, sobretudo, este 

aeroporto criou recentemente uma zona 

de trânsito que combina as formalidades 

fronteiriças com as alfandegárias. “Somos 

os únicos, juntamente com o Canadá e as 

Bahamas, a permitir às companhias aéreas 

que entreguem directamente os seus produ-

tos aos destinatários.” E, acrescenta Maria 

Kelly, “isto sem contar com o enorme poten-

cial turístico da região...”
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Ontem, uma das jóias do 
“milagre económico” irlandês, 
a região de Shannon, 
encontrava-se em estado de 
choque. Contudo, Maria Kelly 
está confiante. Esta jovem de 
quarenta anos e dinâmica 
Presidente da Câmara de 
Comércio de Limerick, vê nesta 
crise uma oportunidade: “Isto 
torna-nos mais fortes e obriga-
nos a reavaliar os nossos 
valores.”

Limerick. © Marie-Martine Buckens
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S
e parar num destes pubs, que frequen-
temente existem à entrada de uma 
aldeia, poderá ainda ver, sem dúvida, 
escrito com giz num quadro em frente 

do pub “Live Music this evening” (Música ao 
vivo esta noite). Tocadores de banjo, flauta, 
acordeão, violino ou harpa céltica reúnem-
se para tocarem juntos uma ou duas horas. 
Terá muita sorte. Os tempos em que, após a 
missa dominical, os fiéis, acompanhados pelo 
padre, se juntavam no pub mais próximo para 
trocarem os cânticos religiosos pelas baladas 
irlandesas, parecem ter os dias contados. 

“É pena, mas é assim”, explica-nos Katie 
Verling, Directora do Glor. E prossegue: “A 
nossa sociedade tornou-se muito sofistica-
da. Aderimos a valores urbanos. Hoje em 
dia, vemos o campo como um passatempo 
dominical e não como um lugar onde viver. 
Perdemos também o hábito de visitar ines-
peradamente os amigos. A forma como nos 
exprimimos no seio de uma comunidade 
mudou. Outrora, ouvia-se música tradicional 
em todos os pubs. Mas por diferentes razões 
– entre outras a nova legislação sobre o taba-
co e o álcool – os comportamentos culturais 
mudaram. Hoje, compramos um bilhete para 
assistir a um concerto.” 

Seja como for, os espectáculos – de música, 
mas também de dança – têm sempre uma 
boa audiência no Glor. “É uma audiência ‘de 
nicho’, mas muito viva”, prossegue a direc-
tora. “Temos também grandes artistas aqui, 
como o cantor de folk tradicional, Christy 
Moore. Quando ele canta, a sala de espec-
táculos enche. Para isso não precisamos de 
subsídios. As pessoas estão dispostas a pagar 
o máximo.” Os subsídios são, sem dúvida, 
o nervo da guerra. E nestes tempos de crise 
económica, os fundos concedidos pelo Estado 
e pelo Condado de Clare (respectivamente 
um e três quartos dos subsídios do Glor) ten-
dem a diminuir. Conta-se assim com a “cria-
tividade” para financiar todos os projectos do 

centro que, para além da música e da dança, 
abrangem toda a paleta das artes.

> regresso à comunidade 
“Eu tenho uma aspiração especial”, explica-
nos, convencida, Katie Verling: “gostaria de 
eliminar pouco a pouco as barreiras que 
entravam o acesso à cultura. Por enquanto, 
os maiores consumidores pertencem à classe 
média. No entanto, toda a população participa 
no financiamento desta cultura. Temos assim 
uma enorme responsabilidade moral de torná-
la cada vez mais acessível”. Como? Abrindo 
as portas do Glor a todas as actividades da 
comunidade local. Aliás, é o que se faz desde 
o início do Glor. 

Mas não é suficiente. “Recentemente, associa-
mo-nos à famosa Associação Atlética Gaélica 
(Gaelic Aethletic Association)”, explica a 
Directora. Esta associação, que organiza em 
todo o país jogos de hurling e de futebol gaéli-
co – dois desportos que fazem vibrar o coração 
de qualquer Irlandês que se respeita, antes 
mesmo do râguebi – festejou neste ano o 125.º 
aniversário e pediu que o Glor organizasse 
um grande concerto. A porta está aberta... 
M.M.B.

O coração da música 
irlandesa bate em Ennis
Os grupos de música tradicional abandonam pouco a pouco 
os pubs para actuarem nas salas de espectáculos. No Glor, 
sobretudo. Este centro cultural de Ennis, sede administrativa 
do condado de Clare, tornou-se, em oito anos, a referência 
nacional. Mas a ambição do Glor vai muito mais longe. 

POEsiA nA AGEndA Em LimEriCk
A poesia continua viva na Irlanda, como evidencia o Festival Anual de Poesia em Limerick. 

Segue-se um poema recente de Terri O’ Mahony publicado pela Direcção de Arte da Câmara 

Municipal de Limerick:

Imigrante

Cor escura, pele polida, olhar triste, mirando fixamente com olhos de felino,

decidido a apartar-se do caos da burocracia ou a nele submergir.

Impressos assinados, com a chancela da incompreensão,

apenas para comprazer o oficialismo imperante, espreitando por um vidro hostil,

manchado pela respiração de uma miríade de faces taciturnas.

Um estrangeiro nesta terra verdejante, esta verde terra prometida,

palavras, tão parcas, a escapar-se lentamente de lábios ressequidos por outros sóis,

agora húmidos de chuva, chuva incessante.

Pede trabalho, apenas quer trabalhar e ser absorvido pelo cadinho

de quem o precedeu,

dos que prepararam o seu esforço.

Desaparece, qual resplandecente borboleta verde e amarela,

adejante nos seus afazeres.

Tem passo leve e mãos fortes com dedos que terminam em unhas brancas,

Puxando impacientemente a camisa de cores vivas,

Um gigante entre homens, a caminhar a passos largos na senda da aceitação.

Palavras-chave 
Glor; Katie Verling; música tradicional; 
Associação Atlética Gaélica. 

Katie Verling, Director do Glor Theatre. © Marie-Martine Buckens
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Shannon
     

Descoberta da Europa 
 

dos Gaeltachts às 
Cinzas de Ângela

Nas ilhas Aran, refúgio das aves e da língua gaélica, em 
Limerick, cenário do livro de Franck McCourt “As Cinzas de 
Ângela” (Angela's Ashes), a região de Shannon é um  
condensado de literatura e de natureza irlandesas.

S
ituadas no extremo Oeste da 
Irlanda, de acesso difícil, abanadas 
pelo vento, as ilhas Aran têm seduzi-
do os continentais. A começar pelo 

escritor e dramaturgo irlandês John Synge. 
Em 1899, este escritor conta a sua chegada: 
“Foi primeiro um penhasco lúgubre erecto 
obliquamente que desaparecia no nevoeiro.” 
John Synge ficou quatro anos nesse lugar  
considerado como um dos últimos “gael-
tachts”, os enclaves onde a língua gaélica 
e a cultura celta foram e são preservadas. 
As “Oileáin Árann”, como lhe chamam os 
cerca de 1600 habitantes, é um rosário de 
três ilhas, que protegem várias fortalezas da 
era do ferro, debruçadas sobre os penhascos 
impressionantes, que são o refúgio de mil-
hares de aves. As ilhas doaram igualmente à 
posteridade dois grandes nomes da literatu-
ra, abundante, irlandesa:  Liam O’Flaherty, 
nascido em 1896, e Mairtin O’Direain, 
grande poeta de língua gaélica.   Robert 
Flaherty realizou em 1934, nestas ilhas, um 
documentário que ainda é hoje, 70 anos 
depois, um dos mais importantes documen-
tários da história do cinema. Man of Aran,  
premiado na Mostra de Veneza, continua a 

ser um impressionante testemunho da vida 
quotidiana nestas ilhas entre 1931 e 1933.

> Um Eldorado de solidão
Voltemos ao continente Irlanda. A partir do 
pequeno porto de Doolin, as estradas estrei-
tas aos ziguezagues conduzem às esplêndi-
das falésias de Moher antes de se perderem 
numa paisagem lunar, quase desabitada: 
os “Burrens”, conjunto geológico cársti-
co (relevo caracterizado por um modelo 
côncavo forjado nas rochas carbonatadas, 
sobretudo calcárias, sob o efeito da disso-
lução operada pelas águas), cuja formação 
se prolonga exactamente até às Ilhas Aran. 
Os “Burrens”, sítio classificado pela sua 
biodiversidade ímpar, onde os apaixonados 
pela natureza labutam para repovoar as 
colónias de falcões peregrinos e outras aves 
de rapina, dizimadas nos anos 1960 pelos 
pesticidas.  

São precisamente três falcões peregrinos, 
equipados pelo artista Sean Lynch com uma 
minúscula câmara de vídeo nas costas, que 
vos levam visitar um canto mais doloroso 

da região: o bairro do Moyross, nos limites 
de Limerick, onde os ataques com bombas 
e as lutas entre bandos de malfeitores estão 
na origem da alcunha dada pela imprensa 
a toda a cidade de Limerick, a “cidade do 
punhal”. Ao mostrar o bairro visto dos 
ares, um bairro, em suma, muito idêntico 
a muitos outros, Sean Lynch convida o 
espectador – muitos alunos de escolas  vêm 
ver o seu vídeo na Galeria de Arte da cidade 
de Limerick – a encarar diferentemente e 
com menos temor este bairro. Um bairro 
onde poderia ter vivido Franck McCourt. 
Ou antes “Frankie”, que no seu livro “As 
Cinzas de Ângela” narra a sua juventude 
passada nos bairros de Limerick onde a sua 
mãe, abandonada por um marido em estado 
etílico permanente, é obrigada a mendigar. 
Frankie conseguirá extirpar-se desta misé-
ria da Irlanda do início do século XX, onde 
reinava a exclusão social. M.M.B.

Palavras-chave 
Ilhas Aran; Frank McCourt; Synge; 
“Burrens”; Sean Lynch; Angela's Ashes.

Fotografia principal: Vista do Moyross 
Estate por Sean Lynch. Inserção: Falcon 
usado para o vídeo. © Marie-Martine Buckens



Maputo é uma cidade que oferece um cenário da arte africana 
contemporânea extremamente interessante, com museus e 
estabelecimentos de ensino que, apesar das dificuldades que 
enfrentam, constituem um quadro de referência para os artistas. 
Essas instituições incluem o Museu de Arte Nacional, a Escola 
Nacional de Artes Visuais, o recentemente aberto Instituto 
Superior de Artes e Cultura, assim como institutos culturais 
estrangeiros (franco-moçambicano, português e brasileiro) que 
oferecem arte internacional, realizam eventos de arte e literatura 
a um nível muito elevado.
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Sandra Federici

G
rtistas mais velhos renomados, 
como por exemplo Malangatana, 
Chissano e Shikani, representam 
um ponto de referência (assim 

como um ponto de comparação) para os artis-
tas moçambicanos mais novos. O Correio 
encontrou-se com um dos artistas mais vel-
hos mais conceituados: Sílvia do Rosário da 
Silveira Bragança. Nascida em Goa, vive na 
Índia, Portugal e Moçambique, e dedica-se à 
educação e pesquisa no campo da arte, parti-
cipando em exposições e workshops.

Sílvia fala-nos sobre a sua excitante vida: 
“Vim para Moçambique em 1967, depois de 
receber uma carta dos meus três sobrinhos 
que tinham perdido a mãe – minha irmã – 
com 31 anos de idade. Vim para tomar conta 
deles. Continuei os meus estudos, em arte, e 
trabalhei sempre em programas educacionais 
apoiando também as actividades do Museu 
de Arte Nacional.”

Mas existe outro elemento de interesse na 
vida de Sílvia – o seu marido, Aquino de 
Bragança com quem se casou em 1984, 
natural de Goa e um dos maiores intelectuais 
da sua geração. Aquino é conhecido sobre-
tudo como o intelectual mítico da revolução 
moçambicana, o conselheiro do líder da 
FRELIMO Samora Machel, e como o diplo-
mata que viajou à volta do mundo angarian-
do apoio político para a revolução contra o 
domínio português. Infelizmente, Aquino de 
Bragança viajava com o Presidente Samora 
Machel no avião que se despenhou em 19 

de Outubro de 1986, em circunstâncias que 
nunca ficaram esclarecidas, roubando pre-
maturamente a vida de um presidente que 
representava o elemento fulcral de todas as 
esperanças da nova nação moçambicana. 

“Fiz a minha primeira exposição solo em 
Moçambique em 1971 e desde aí expus 
em Luanda, Lisboa, Porto, Goa, Portugal, 
Roménia, Nova Iorque, Barcelona, Rússia, 
Estocolmo, Angola, etc. A minha experiência 
em três continentes – Ásia, Europa e África – 
tornou-me uma artista multicultural e inspi-
rou-me para tratar temas relacionados com a 
guerra e paz, opressão e liberdade: temas que 
reflectem valores humanos universais.”

Através de Sílvia conhecemos os novos artis-
tas da Associação Muv’art, que organiza 
actividades culturais e artísticas num dos 
espaços do Museu de Arte Nacional, em par-
ceria com organizações de outros países afri-
canos e europeus. Mostrou-nos “Máquina 
come Mundo”-2008 – um trabalho de arte 
criado para contestar alguns aspectos nega-
tivos da globalização, e que foi exposto com 
outros autores do Muv’art este ano.

Sílvia é uma artista com cultura e sofistica-
da, cuja arte é caracterizada pela utilização 
de materiais diferentes e a integração de 
poemas escritos como elementos decorativos 
nos retratos. 

A sua arte é política no sentido mais nobre 
da palavra. Em 1993, organizou uma retros-

pectiva de 100 trabalhos de arte no Centro 
de Estudos Brasileiros, em Moçambique. 
Um desses trabalhos de arte foi oferecido a 
Nelson Mandela pelo Presidente Joaquim 
Chissano. “Senti-me orgulhosa por repre-
sentar Moçambique numa colecção de arte 
que reuniu 177 artistas femininas em Women 
of the World 2000 (EUA - Nova Iorque, 
Maryland, Canadá e Estocolmo; 2002-
2003).”

“Nunca deixo de experimentar. Pratiquei 
também terapia da arte, sobretudo com a 
minha mãe que começou a pintar já numa 
idade avançada e exibiu até falecer com 
95 anos. Recentemente concentrei-me em 
investigar a relação existente entre a arte e a 
matemática e criei imagens experimentais no 
computador.”

Sílvia continua também a manter viva a 
memória do seu falecido marido. Criou o 
blog http://aquinobraganca.wordpress.com e 
há poucos dias publicou um livro intitulado 
Aquino de Bragança. Batalhas ganhas, son-
hos a continuar. Sílvia Bragança é um dos 
tesouros que Maputo nunca cessa de oferecer 
àqueles que são verdadeiramente apaixona-
dos pela arte. 

Palavras-chave 
Bragança; arte contemporânea; 
Moçambique; Associação Muv’art; 
FRELIMO; Museu de Arte Nacional.

sílvia Bragança, uma 
artista multicultural

Silvia da Bragança discute o seu trabalho. © Sandra Federici
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O
s resultados do convite à apresenta-
ção de propostas para o Programa 
ACP-UE “Filmes-ACP”, lança-
do e gerido pelo Secretariado do 

Grupo de Estados ACP, foram anunciados 
num comunicado de imprensa emitido no dia 
29 de Setembro de 2009. O Grupo ACP e a 
CE referiram que a “a taxa de resposta dos 
profissionais da UE e do Grupo ACP foi bas-
tante satisfatória” e declararam estar “muito 
satisfeitos por apoiarem estes projectos de 
qualidade”.

Pela primeira vez, o Programa ACP-
UE “Filmes ACP”, criado pelo 9.º FDE 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento), está 
a ser gerido directamente por Estados ACP. 
Assentando no êxito de programas anteriores, 
que apoiaram o trabalho de realizadores como 
Ousmane Sembène, Mama Keïta, S. Pierre 
Yameogo e Jean-Michel Kibushi, o Programa 
ACP-UE “Filmes ACP” procura reforçar a 
capacidade dos profissionais dos países ACP 
para criarem e distribuírem as suas imagens, 
promovendo dessa forma a identidade cultu-
ral, a diversidade cultural e o diálogo inter-
cultural. Desta forma, o programa pretende 
também criar empregos especializados e dar 
uma contribuição sustentável para o desenvol-
vimento económico e social, em linha com o 
Acordo de Cotonou.

O financiamento foi subdividido de forma a 
concentrar-se em três sectores específicos. 
O primeiro sector incide na produção ACP 

e na emergência de cineastas em países cujos 
governos estão menos envolvidos na política 
cultural. O segundo sector incide em torno 
da promoção, distribuição e visibilidade das 
produções ACP e na criação de redes pro-
fissionais. O sector final relaciona-se com a 
formação profissional.

Os projectos de produção incluem longas-
metragens, documentários e séries televisivas, 
muitas das quais baseiam-se nas questões 
que afectam estes países. Un homme qui crie 
n'est pas un ours qui danse, por exemplo, um 
projecto das Produções Goï Goï e que envolve 
uma parceria entre quatro estados, retrata um 
país profundamente dilacerado por contra-
dições no contexto da guerra civil e pertur-
bações globais. Os projectos de distribuição 
centram-se na criação de redes profissionais 
e em possibilitar novas formas de divulga-
ção. Um exemplo interessante é o projecto 
Africafilms.tv Mobicine da IDMAGE, sedea-
do na África Ocidental, que procura digitali-
zar produções africanas com vista a torná-las 
acessíveis on-line. Os projectos de formação 
cobrem técnicas artísticas e de gestão, tecno-
logia audiovisual e edição digital.

Além disso, o Programa ACP-UE “Filmes 
ACP” encontra-se actualmente a implemen-
tar um serviço de assistência jurídica por se 
ter constatado que muitos profissionais de 
filmes dos países ACP sentem problemas com 
os aspectos jurídicos e contratuais do negócio. 
Serão disponibilizados on-line vários serviços, 

incluindo um guia prático com modelos de 
contratos de produção e distribuição, um ser-
viço jurídico P&R (de perguntas e respostas) 
para aqueles que procurem informação mais 
específica, assim como sessões de formação 
e a participação do programa em eventos e 
festivais.

A primeira reunião entre os beneficiários e o 
Programa ACP-UE “Filmes ACP” decorrerá 
no Secretariado ACP em Bruxelas entre os 
dias 15 e 17 de Dezembro. Encontram-se em 
curso as negociações para programas para o 
10.º FED, os quais beneficiarão, assim o dese-
jamos, de um orçamento mais elevado. 

Para a lista completa dos projectos beneficiá-
rios e para mais informações sobre o progra-
ma, visite o sítio www.acpfilms.eu, a partir de 
15 de Novembro.

O Secretariado do Grupo de Estados ACP anunciou o seu apoio a 24 projectos audiovisuais  
e de cinema no valor de 6,5 milhões de euros. 

“filmes ACP” do Programa ACP-
UE: apoio ao sector Audiovisual e 
Cinematográfico

Projectos beneficiários a contar da esquerda: The Last Flight of Flamingo, dirigido por João Ribeiro, Fado Filmes. Queleh, dirigido por Abraham Haile Biru, Arizona Films.
Viva Riva, dirigido por Djo Tunda Wa Munga, Formosa Productions.

Palavras-chave 
Programa “Filmes ACP”; projectos  
audiovisuais e de cinema; produção;  
distribuição; formação.

factos rápidos
Candidaturas recebidas: 130
Beneficiários: 24-12 projectos de 
produção, 6 projectos de distribuição, 6 
projectos de formação
Total dos fundos concedidos: 6,5 milhões 
de euros 
Países envolvidos: 40

Catherine Haenlein
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M
ascida Denise Loeb, 
mudou o seu apelido para 
“Colomb”, um nome que 
evoca o grande explora-

dor que descobriu a América e que 
relembra a palavra francesa que significa 
“pombo”.

E para Denise Colomb, o tirar fotogra-
fias era uma exploração quotidiana da 
humanidade: como uma ave, ela sobre-
voava as acções e os hábitos com um 
realismo poético.

A exposição no Jeu de Paume, em Paris, 
intitulada “Da Lenda à Realidade” é 
uma retrospectiva do trabalho de Denise 
Colomb, que apresenta uma selecção 
de fotografias que tirou na Martinica, 
Guadalupe e Haiti entre 1948 e 1958.

Entre estas datas emblemáticas (a pri-
meira celebra o centenário da abolição 
da escravatura e a segunda comemora 
a primeira década do fim da era colo-
nial), fotografou a realidade das Índias 
Ocidentais. A sua reportagem retra-
ta uma espécie de realidade que não 
reflectia exactamente as ideias lendárias 
dos povos desses países. Captou em 
imagens, sem preconceitos políticos, a 
vida quotidiana e chamou a atenção das 
pessoas para o fosso existente entre a 
lenda e a realidade.

Mulheres a falar na rua, homens a beber ao 
redor de uma mesa, crianças a brincar num 
jardim, mas também desigualdades sociais e o 
contraste entre a pobreza da maioria e a osten-
tação de alguns privilegiados: Denise Colomb 
observa as pessoas e a sua maneira de as obser-
var reflecte o estilo dos seus contemporâneos, 
entre os quais Robert Doisneau, Édouard 
Boubat e Willy Ronis. 

Como disse Willy Ronis: “Quando saio de casa 
com a minha máquina fotográfica não vou 

denise Colomb: um olhar humanista
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Noël Bourcier – “Denise Colomb e as Índias Ocidentais. Da lenda à realidade, 1948-1958” – tira a sua 
inspiração da ideia e planos da fotógrafa em 1999 para organizar a sua futura exposição sobre as Índias 
Ocidentais. Mas a Denise Colomb faleceu em 1 de Janeiro de 2004 –  com 101 anos de idade – e não pôde 
finalizar o seu projecto de exposição.

Palavras-chave 
Denise Colomb; Índias Ocidentais; Aimé 
Césaire; Fotografia; Jeu de Paume.

Elisabetta Degli Esposti Merli

à procura do Santo Graal. Eu não me sinto 
impelido por qualquer mensagem em relação 
a alguém, nem sinto nenhuma vibração trans-
cendental... Não tenho necessidade de levantar 
os olhos para o céu para um sinal qualquer, 
nem sinto a emergência de algum tipo de abor-
dagem espiritual; na verdade os meus olhos 
estão ocupados a explorar o que me rodeia e a 
imagem captada no visor.”

Estas palavras explicam muitíssimo bem o tipo 
de abordagem que os fotógrafos, como Denise 

Colomb, utilizam no seu trabalho. Ela 
oferece apenas uma perspectiva. Sem 
julgamentos: esses deixa-os para a sua 
audiência. 

Denise Colomb viajou pela primeira vez 
para as Índias Ocidentais em 1948 com 
Aimé Césaire, que a convidou para o 
acompanhar numa missão etnográfica.

Dez anos depois, a Compagnie Générale 
Transatlantique (Companhia Geral 
Transatlântica) pediu-lhe para promo-
ver o exotismo, a beleza e o encanto das 
Índias Ocidentais. Embora o objectivo 
dessa missão fosse promover o turismo, 
mais uma vez as fotografias que ela tirou 
revelam aspectos menos atraentes.

Nesta segunda viagem, Denise Colomb 
tirou fotografias a cores que são exibidas 
aqui pela primeira vez. Mas também 
tirou fotografias de paisagens tropicais 
que ela descreve como um “caos inextri-
cável” no qual “as mais variadas espécies 
se entrechocam, se entrelaçam e se devo-
ram umas às outras”, numa espécie de 
visão surrealista da realidade. 

Por último, não podemos deixar de men-
cionar a parte da exposição que apresen-
ta uma série de fotografias que resultam 
de erros ocorridos durante o processo 
de revelação: as imagens ostentam uma 

espécie de reticulação (impressões em forma de 
rede) que dá um efeito velado à temática.

A exposição foi produzida em cooperação 
com a Médiatheque de l’Architecture et du 
Patrimoine (Mediateca da Arquitectura e do 
Património), em parceria com Africultures, 
Azart Photographie, Polka Magazine e 
Tropiques FM, e estará aberta até  27 de 

Dezembro.

Denise Colomb, Buveurs de punch, Martinique, 1948. 
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine (Ministério da Cultura – Mediateca do 
Património), Dist. RMN

Denise Colomb, Mesdames Solfanor et Maugée, 1948.   
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN
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* Miagotar Japhet, desenhista dos Camarões
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We are interested in your point 
of view and your reactions to the 
articles. So do tell us what you think. 

 Janeiro de 2010

AGEndA 

> Até Exposição: L’Art d’être un  
 11/7 homme (A Arte de ser um 

Homem) – África, Oceânia 
  Musée Dapper, Paris, França

> 1- Colóquio no Pacífico sobre  
 3/2   Género, Cultura e Direito 

Port Moresby, Papuásia Nova 
Guiné

> 8- IV Conferência sobre Saúde 
 12/2 Sexual e Direitos Humanos em 

África 
  Adis-Abeba, Etiópia
  Para mais informações, consulte: 

http://www.africasexuality.org/

> 24-  Energia 2010: Soluções para  
 26/2 África – Conferência & 

Exposição  
Centro de Congressos de Sandton, 
África do Sul

  Para mais informações, consulte: 
http://www.energyafricaexpo.com/

> 27-  Reunião da Comunidade 
 28/2 Britânica sobre Mecanismos 

Nacionais de Mulheres (NWMs)
  Nova Iorque, EUA
  

>  3-  Segundo Fórum Africano 
 5/3  sobre Carbono 
  Nairobi, Quénia

> 14- Reunião Ministerial entre a 
 16/3 UE e os Países da América 

Latina e Caraíbas: “Conteúdo 
Digital para uma Sociedade 
Digital”

  La Granja de San Ildefonso, 
Segóvia, Espanha
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Cara redacção do Correio, Bom dia.
 
No seguimento do artigo publicado na 
Edição n.º XII do Correio sobre a República 
Democrática do Congo (RDC), receio que o 
plano (Cohen) que se encontra sobre a mesa 
do Presidente Obama não ajude a resolver 
o problema da República Democrática 
do Congo. Qualquer analista informado 
sabe que os predadores da RDC são inú-
meros entre os quais se encontram certas 
potências ocidentais. Com o Ruanda, o 
Burundi, o Quénia, a Tanzânia e o Uganda, 
a República Democrática do Congo (RDC) 
dispõe já de quadros (as organizações 
regionais) nos quais pode reforçar a sua 
cooperação e já deu provas de boa vontade 
nesse sentido. (...) O plano do senhor Cohen 
parece negligenciar a responsabilidade das 
potências ocidentais. Elas devem apoiar a 
boa governação em todos os países acima 
referidos. (...) Resumindo, a procura de 
soluções contra a crise na RDC deve ser 
conduzida a três níveis: nacional, regional 
e internacional e não unicamente com os 

países vizinhos que não passam de meros 
peões num jogo enquanto os verdadeiros 
actores encontram-se bem longe da região. 
Isso corresponde a ocultar a verdadeira face 
do problema.
Agradeço o vosso artigo que suscitou a 
minha intervenção.
 
O vosso leitor fiel, 
Patrick Issa Kalenga

Bom dia,

Queria felicitar-vos pela vossa revista sem-
pre de grande interesse e qualidade. 

É sempre uma fonte de ideias e de infor-
mações positivas que merecem ser partilha-
das à maior escala possível.

Melhores cumprimentos,

Susanne Lauber Fürst
MA Sc. Biology, Advogada (Suiça)

Venho, em primeiro lugar, felicitá-los pelo 
excelente trabalho. Considero a revista extre-
mamente útil para os meus estudos, já que 
frequento o curso de Estudos Europeus.

Melhores cumprimentos,

Elena

Correio do leitor 

 fevereiro de 2010
 março de 2010 

CORRECçãO

Na página 37, segundo parágrafo, da 
edição n° 12, escrevia-se erradamente: 
“Em 1929, porém, Tupua Tamasese 
Mea’ole, um dos dois Fautua desta-
cados para a Administração da Nova 
Zelândia, foi alvo de disparos com 
armas de fogo durante uma demon-
stração pacífica em Apia.” A pessoa 
que foi alvo de disparos era TUPUA 
TAMASESE LEALOFI III. Pelas 
imprecisões, as nossas desculpas.
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C A R A Í B A S
Antígua e Barbuda Baamas Barbados Belize Cuba Domínica Granada Guiana Haiti 
Jamaica República Dominicana São Cristóvão e Nevis Santa Lucía São Vicente e 
Granadinas Suriname Trindade e Tobago

PA C Í F I C O
Cook (Ilhas) Fiji Kiribati Marshall (Ilhas) Micronésia (Estados Federados da) 
Nauru Niue Palau Papuásia-Nova Guiné Salomão (Ilhas) Samoa Timor Leste Tonga 
Tuvalu Vanuatu

Á F R I C A
África do Sul Angola Benim Botsuana Burquina Faso Burundi Cabo Verde Camarões 
Chade Comores Congo (República Democrática) Congo (Brazzaville) Costa do 
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Moçambique Namíbia Níger Nigéria Quénia República Centro-Africana Ruanda São 
Tomé e Príncipe Senegal Seicheles Serra Leoa Somália Suazilândia Sudão Tanzânia 
Togo Uganda Zâmbia Zimbabué

U N I Ã O  E U R O P E I A
Alemanha Áustria Bélgica Bulgária Chipre Dinamarca Eslováquia Eslovénia Espanha 
Estónia Finlândia França Grécia Hungria Irlanda Itália Letónia Lituânia Luxemburgo 
Malta Países Baixos Polónia Portugal Reino Unido República Checa Roménia Suécia 
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