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Um líder enérgico 
aberto ao diálogo

Recentemente nomeado Secretário-Geral  
do Grupo ACP

O novo Secretário-
Geral do Grupo 
ACP, que entra-
rá em funções 

em 1 de Março próximo, é 
Mohamed Ibn Chambas, 
cidadão do Gana e Presidente 
da Comissão da CEDEAO 
(Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental) 
desde 2007. Foi anteriormen-
te o Secretário Executivo do 
organismo regional, uma 
função que exerceu desde 
2002 e na qual se mostrou 
extremamente resoluto face 
aos abusos contra a demo-
cracia ocorridos na região, e 
mais recentemente na Guiné 
Conacri e no Níger.  

Espera-se que o novo Secretário-
Geral continue o seu firme 
empenho contra este tipo de abu-
sos em todos os Estados ACP. 
Na opinião de Ibn Chambas, é 
sobretudo necessário continuar 
a aplicar a política de “tolerância 
zero” em relação ao golpe de 
estado perpetrado pelo regime 
militar guineense, que se apos-
sou do poder em 2008 após a 
morte do Presidente Lansana 
Conté. “Queremos que fique 
bem claro que enquanto for o 

exército a vigiar a transição, será 
difícil à CEDEAO trabalhar com 
o governo”, declarou. Em relação 
ao governo de facto do Níger, 
que decretou em 2009 a sua 
própria agenda para as eleições, 
Ibn Chambas mostrou a mesma 
firmeza e afirmou sem ambi-
guidade que a organização não 
reconhecerá os resultados dessas 
eleições. 

Mas tanto num caso como no 
outro, Ibn Chambas agiu com 
muita perspicácia na procura 
de uma porta de saída honrosa 
para as partes faltosas. 

Esta postura é a marca de 
um homem de carácter, mas 
também de um homem que 
aprecia a necessidade de diá-
logo. Estas qualidades serão 
extremamente úteis ao Grupo 
ACP, cuja coesão depende em 
grande parte da firmeza do seu 
secretário-geral. É sobretudo 
por isso que ele acede a esta 
função num momento crucial 
para o Grupo ACP. É neces-
sária uma personalidade forte 
perante os enormes desafios 
que colocam à unidade do 
Grupo ACP as negociações em 
curso sobre vários programas 

comerciais regionais entre a UE 
e as regiões de África, Caraíbas 
e Pacífico (ACP). O acordo 
de Cotonu (2000-2020), que 
rege as relações entre a União 
Europeia e os Estados ACP, 
continua intacto. A avaliação 
intercalar do acordo está em 
curso e será completada até fins 
de Fevereiro de 2010. 

Mohamed Ibn Chambas tem 
múltiplas competências, tendo 
exercido anteriormente funções 
de advogado, diplomata, polí-
tico e académico. Tem diplo-
mas universitários de Ciências 
Políticas da Universidade 
do Gana, das Universidades 
Legon e Cornell, de Ithaca, 
Nova Iorque (Mestrado em 
1977, Doutoramento em 1980) 
e é igualmente titular de um 
diploma universitário de direito 
da Universidade Case Wester 
Reserve, de Cleveland, Ohio. 

Trabalhou anteriormente como 
docente nos Estados Unidos 
e exerceu a advocacia no 
Gabinete de Assistência Jurídica 
de Cleveland (EUA) antes de 
regressar ao Gana onde assu-
miu funções de administrador 
de escolas. Em 1987, tornou-se 

Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Gana. 

Foi deputado no Parlamento 
do Gana por Bimbilla de 1993 
a 1996, como membro do par-
tido Congresso Democrático 
Nacional e, entre 1993 e 
1994, presidiu a Comissão 
dos Negócios Estrangeiros no 
Parlamento. Serviu de media-
dor entre as partes beligerantes 
na guerra civil da Libéria, na 
década 1990, e,  subsequente-
mente, na guerra civil da Costa 
do Marfim. Perdeu o seu man-
dato no Parlamento do Gana 
em 1996, mas regressou ao 
Governo como Vice-Ministro 
da Educação em 1997, função 
que exerceu até 2000. 

Reconquistando o seu mandato 
de parlamentar em 2000, tra-
balhou para facilitar a transição 
para governos constitucionais, 
respectivamente, na Nigéria, 
Serra Leoa e Gâmbia. Em 
2002, assumiu as funções 
de Secretário Executivo da 
Comissão CEDEAO, antes da 
reestruturação do organismo 
e da criação do novo cargo de 
Presidente da CEDEAO em 
2007.

Debra Percival e Hegel GoutierP erfil

Mohamed Ibn Chambas. © Secretariado ACP
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Andris Piebalgs, novo Comissário do Desenvolvimento da UE

    
Perfil  

 

A política de desenvolvimento não será 
instrumentalizada pela política externa!

P ode parecer 
curioso terem 
escolhido um 
Comissário do 

Desenvolvimento provenien-
te de um Estado que aderiu 
recentemente à UE”, exprimiu-
se com humor e modéstia 
o letão Andris Piebalgs na 
sua audição no Parlamento 
Europeu. Mas o ex-Comissário 
Europeu da Energia, que 
passou para o pelouro do 
Desenvolvimento, exprimindo-
se alternadamente em inglês, 
francês e alemão, mostrou 
conhecer perfeitamente os 
seus dossiers e exprimiu toda 
a sua motivação em defendê-
los com unhas e dentes.   

> Os Estados-Membros 
devem respeitar as 
suas promessas 

A primeira prioridade de Andris 
Piebalgs será vencer o desafio 
dos objectivos do Milénio para 
o desenvolvimento e a erradica-
ção da pobreza, ameaçados pelo 
impacto das crises económica e 
financeira. “Em Dezembro pas-
sado, na Cimeira de Bruxelas, os 
Chefes de Estado e de Governo 
da União Europeia confirmaram 
o compromisso assumido de 
consagrar 0,7% do PIB à ajuda 
pública ao desenvolvimento a 
partir de 2015. Será necessário 
lembrar-lhes isso e não hesitarei 
em apontar aqueles países que 
não respeitarem as suas promes-
sas”,  afirmou o Comissário, 
seguindo assim o exemplo de 
Louis Michel. A ajuda específica 
aos países em desenvolvimento 
expostos aos danos provocados 

pelo aquecimento climático, essa 
deverá ser financiada separa-
damente por verbas adicionais. 
Andris Piebalgs subscreve a ideia 
de uma taxa Tobin e afirma cla-
ramente a sua adesão à orçamen-
tação do FED, “que já deveria 
ter sido feita há vários anos!”.

> Negociar melhor os APE 
Andris Piebalgs envidará todos 
os esforços com vista a reforçar a 
eficácia da ajuda, tirando partido 
das novas oportunidades ofere-
cidas pelo Tratado de Lisboa. E 
como “é insensato dar dinheiro 
com uma mão e retomá-lo com 
a outra”, o Comissário promete 
zelar para que as  outras políticas 
da UE, e entre outras, a pesca, 
a agricultura ou o comércio, 
não comprometam os objecti-
vos de erradicação da pobreza 
no mundo. Se for necessário, 
chamará a atenção do Conselho 
dos Assuntos Estrangeiros 
– no qual o Comissário do 
Desenvolvimento representa 
doravante a Comissão – para 
eventuais contradições. Na con-
trovérsia relativa aos Acordos 
de Parceria Económica com os 
ACP, Andris Piebalgs reconhece 
que “as negociações foram muito 
difíceis no início”, mas atribui 
essa dificuldade aos “nossos 
numerosos erros de comuni-
cação, e cujo preço estamos 
agora a pagar”. É necessário, 
insiste o Comissário, “explicar 
melhor  aos nossos parceiros 
africanos de que maneira os 
APE são realmente um trunfo 
para o seu desenvolvimento”. O 
facto de o actual Comissário do 
Comércio, Karel de Gucht, ter 
sido anteriormente responsável 

pelo pelouro do desenvolvimento 
deverá facilitar esse diálogo.

> Privilegiar o diálogo 
político 

O Comissário exprime-se diplo-
maticamente e sem ambiguida-
de. Como é que ele pensa reagir 
no caso de a ajuda ser desviada 
por regimes que violam os direi-
tos do Homem? Impor novas 
condições aos nossos parceiros 
seria contraproducente, consi-
dera Andris Piebalgs, que quer 
recorrer ao diálogo político e, 
quando a democracia está em 
perigo, aplicar as disposições 
do Acordo de Cotonu, que per-
mitem suspender a cooperação. 
Mas espera também nunca se 
encontrar na situação de Karel 
de Gucht, proibido de entrada 
na República Democrática do 
Congo em Dezembro após ter 
expresso algumas dúvidas sobre 
a boa utilização da ajuda, e afir-

ma que também ele  não hesitará 
em “exprimir claramente a ver-
dade”.  

Há ainda um assunto potencial-
mente delicado sobre o qual o 
Comissário ainda não está em 
condições de se exprimir com 
precisão, isto é, a distribuição 
exacta das funções na nova 
arquitectura da política estran-
geira europeia, inclusive nas 
delegações da União Europeia. 
Mas garante que “será tudo 
decidido em concertação estrei-
ta com a Alta Representante, 
Catherine Ashton”, e promete 
aos eurodeputados, preocupa-
dos em verem o Comissário do 
Desenvolvimento impor a sua 
autoridade: “Não tenham medo. 
A política de desenvolvimento 
não será instrumentalizada pela 
política externa!”

Anne-Marie Mouradian

Debra Percival e Hegel Goutier

Andris Piebalgs. © CE

“



Haiti, Cité Soleil, 1994, depois do terremoto. © Hegel Goutier
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O  
Correio teve que alterar o sumário deste 
número para incluir um artigo sobre 
o inferno que se abateu sobre o Haiti 
em 12 de Janeiro passado. Jamais este 

país, o seu povo, a sua história e a sua cultura foram 
alvo de uma tal avalancha de informação como nas 
semanas subsequentes ao sismo.  

Foram evocadas as obras e citações de todos aqueles 
que haviam querido lançar um olhar mais justo para 
a república caribenha, em geral sem sucesso. De 
André Malraux, André Bretão ou Jean-Paul Sartre 
a Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, realizador de 
“Le Cuirassier Potemkine”, cujo cenário intitulado 
“Jean-Jacques Dessalines” sobre o autor da inde-
pendência haitiana, que ele nunca pôde realizar e 
que o invadia, ficou a ser a base dos seus cursos na 
universidade sobre o cinema. De Santana a Anaïs 
Nin, de Aimé Césaire ou Léopold Sedar Senghor 
a Bill Clinton. Todos aqueles que, de uma maneira 
ou de outra, classificaram de excepcional o contri-
buto do Haiti para o mundo. Foram descobertas 
as agressões que o país sofreu, a primeira terra do 
novo continente a viver a experiência da primeira 
globalização a partir de 1492, dois anos antes de 
Cabo Verde (que é o objecto da grande reportagem 
deste número) com o seu cortejo de terrores, uma 
das escravidões mais ferozes iniciada à chegada de 
Cristóvão Colombo, as ameaças perpétuas de dife-
rentes potências ao longo do século XIX e a ocupa-
ção americana no início do século XX. Sem esque-
cer as suas lutas pela liberdade, inclusive o seu apoio 
aos Estados Unidos para a sua independência em 
1776, antes mesmo da sua própria independência, e 
a ajuda maciça em homens, dinheiro e munições a 
Bolívar para a liberação da América do Sul.

Após o sismo, foram compulsados em primeiro 
lugar os clichés do Haiti, terra maldita que viveu 
sempre no caos, metendo no mesmo saco todos 
os seus governos, esquecendo eleições e governos 
democráticos desde o século XIX, de Nissage Saget 
1870-1874 a Tiresias Simon Sam de 1896 para 
1902, alternando às vezes, é um facto, com regimes 
mais rugosos. Sem falar do período de esperança de 
Dumarsais Estimé de 1946 a 1950.  

E, depois, os intelectuais e um número cada vez 
maior de jornalistas começaram a contar a reali-
dade desta terra, o seu povo, a sua riqueza, o seu 

modesto contributo embora importante para o 
humanismo, a sua miríade de grandes escritores e 
de artistas, sem esquecer o seu património artís-
tico. Sublinhar também o início do renascimento 
que ilumina esta terra desde há alguns anos para 
cá, os 13 prémios literários internacionais dos seus 
escritores, só em 2009, etc. Os seus progressos na 
governação política registados nos últimos tempos 
e que convenceram a comunidade internacional. É 
prova disso Michèle Pierre-Louis, ainda primeira-
ministra antes do sismo, quando deu a O Correio a 
entrevista publicada na edição que lhe foi dedicada. 
Mas foi a catástrofe que permitiu a um público mais 
amplo descobri-lo.  

Se não houvesse esta melhor governação, a solida-
riedade da comunidade mundial não teria sido, sem 
dúvida, tão intensa. Os mutuantes de fundos reu-
nidos em Montreal, em 25 de Janeiro, não teriam 
decidido tão unanimemente que o governo haitiano 
era a instância mais capaz de gerir os fundos para a 
reconstrução do país, seguindo assim o exemplo da 
União Europeia que já lhe havia concedido o seu 
apoio sob a forma de ajuda orçamental, uma espécie 
de menção de satisfação.  

O governo haitiano afirma estar preparado para 
iniciar a reconstrução do país em bases mais fiáveis. 
É por isso que o Presidente haitiano insiste junto 
dos doadores, entre outros o PMA, que a ajuda ali-
mentar de emergência não desestabilize a produção 
local e a utiliza de preferência como reserva. Não 
estamos muito longe da problemática abordada 
nos nossos artigos sobre o consenso global contra a 
fome ou sobre os acordos de pesca ou mesmo sobre 
as alterações climáticas. Se, neste momento, a esco-
lha do Haiti parece ser corroborada pelos doadores, 
é porque a governança mundial verificou progressos 
notórios nos últimos tempos, apesar das apreensões 
importantes que existem ainda e que se justificam. 
O nosso dossier sobre o G20 e os países em desen-
volvimento sublinha este aspecto.  

Será por isso que a infelicidade serve às vezes para 
alguma coisa? Tudo depende desse “alguma coisa”. 
É necessário muito e muito tempo para responder 
a esta pergunta.

Hegel Goutier
Chefe de Redacção

A infelicidade poderá servir  
para alguma coisa?

    
Editorial

  



 Michèle Pierre-Louis foi Primeira-
Ministra de Setembro de 2008 
até finais de Outubro de 2009. 
Coube-lhe executar com notório 

sucesso a política de reforma instaurada pelo 
Presidente René Préval, que inclui uma nova 
imagem de marca do seu país como destino 
turístico. A viagem inaugural do novo maior 
navio do mundo “Oasis of the Seas” − 6500 
passageiros − da Real Caribbean,  em 
Dezembro passado, ocorreu entre Miami e 
Labadie, no Haiti.   

Michèle Duvivier Pierre-Louis, que passou 
uma grande parte da sua carreira na socieda-
de civil, está afectada pelos efeitos colaterais 

das reformas sobre a situação que é uma das 
mais vulneráveis.

O pior já passou para o Haiti que continua a 
sofrer de uma carência de imagem? 

O país vive ainda numa extrema fragilidade, 
independentemente dos progressos realiza-
dos. Na situação actual, com estes riscos, 
prefiro atacar estes problemas no dia-a-dia. 
Em termos de imagem, entre os elemen-
tos interessantes destes últimos tempos,  
há que destacar o fórum dos investidores 
americanos, com os seus 250 participantes, 
organizado no Haiti pelo antigo Presidente 
Clinton, enviado especial da ONU a Haiti.  

O que consideraria como realizações mais impor-
tantes do seu governo e, de maneira mais geral, 
nos três anos de presidência de René Préval?  

Em primeiro lugar, a segurança e a estabi-
lidade. Quando o Presidente Préval chegou 
ao poder em 2006, o país lutava ainda 
contra a violência de gangs com a sua 
"operação Bagdade", que afundava o país 
no horror: raptos, carnificinas, violações e 
incêndios voluntários. O Presidente utilizou 
uma estratégia que deu resultados positivos, 
isto é, o ter apelado a toda a oposição para 
formar uma espécie de governo de união 
nacional.   

Uma arquitectura do difícil 
renascimento do Haiti 
Nas últimas Jornadas Europeias do Desenvolvimento em Estocolmo, em Outubro de 2009, foi uma 
das altas personalidades políticas, mas sobretudo um símbolo do regresso da credibilidade demo-
crática do Haiti. Tinha sido convidada, entre outras, para entregar uma das distinções dos pres-
tigiosos Prémios Natali da Imprensa atribuídos pela Comissão Europeia. É um sinal dos tempos 
para um país que, ainda há pouco tempo, andava à deriva no respeitante aos direitos do homem*.

E m directo

Michèle Duvivier Pierre-Louis
ex-Primeira-Ministra 
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Isso permitiu, com a ajuda do Minustah**, 
renovar a polícia, que passou de menos de 
5000 para mais de 10000 elementos, e lutar 
contra a corrupção de polícias envolvidos em 
gangs e no tráfego da droga. Os gangs eram 
omnipresentes. Agora, em Port-au-Prince, a 
vida nocturna retomou. Antes, às oito horas 
da noite não havia um gato na rua. 

A situação de pobreza extrema não será, só por 
si, um perigo para a segurança? 

Exactamente! O Haiti recebe sobretudo 
ajuda humanitária. Ora, não se desenvolve 
um país com a ajuda humanitária. Foi por 
isso que, na conferência dos mutuantes 
de fundos realizada em Abril passado em 
Washington, eu propus uma mudança de 
paradigma da cooperação. Só o investimen-
to privado, público, estrangeiro e haitiano 
permitirá engrenar o mecanismo do desen-
volvimento. Acusam-nos de criar empregos 
pouquíssimo remunerados. Estamos ainda 
a pagar a enorme carência de investimento 
na educação. O país não tem as capacidades 
técnicas necessárias nem suficientes para 
construir infra-estruturas rodoviárias ou 
proteger os nossos coqueiros e bananais 
contra as pragas. São verdades que nem 
sempre é bom dizer, mas eu prefiro dizer 
as coisas como elas são, embora me custe 
fazê-lo.

Tínhamos tomado medidas  – ligadas a con-
dicionalidades externas de financiamento  
– que eram indispensáveis. Quando Aristide 
partiu, o rácio entre a pressão fiscal e o PIB 
era de 6,5 % e situa-se hoje em  10,9 %. Na 
região, esse rácio é mais ou menos de 15%, 
quando não 18 %.  

Nestes dois últimos anos, conseguimos ali-
mentar  o nosso orçamento de funciona-
mento, a partir da Fazenda Pública, ou 
seja  a partir da colecta de contribuições  e 
impostos. Isso já há muito que não se fazia. 
Infelizmente, 65 a 70% das despesas públi-
cas do orçamento são ainda hoje cobertas 
pela ajuda internacional.  

Michèle Duvivier Pierre-Louis e a Secretária de Estado dos EUA, Hillary Rodham Clinton, falam aos repórteres no 
Departamento de Estado dos EUA. © Reporters/AP
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O nosso trabalho permite reforçar a confian-
ça dos cidadãos. Estamos presentes, mas num 
momento decisivo muito frágil. A verdade é 
que tanto podemos avançar como recuar.  

Posso perfeitamente admitir que a população 
e os eleitos estejam impacientes. Cheguei ao 
poder numa altura em que quatro ciclones 
sucessivos destruíram tudo. A comunida-
de internacional estima as perdas em mil 
milhões de dólares, o que representa 14% 
do PIB. O PNUD lançou um apelo de emer-
gência para obter 107 milhões de dólares. 
Na conferência dos mutuantes de fundos, 
realizada em Abril, houve promessas por um 
montante de aproximadamente 400 milhões 
de dólares. Até hoje, oito ou nove meses 
depois, só recebemos 100 milhões.  

O governo haitiano não terá sido mais papista 
que o papa na realização das reformas, quando 
se vêem as latitudes que os países ricos tomaram 
em relação ao liberalismo para enfrentarem a 
crise económica? 

Os países que puderam tomar essas latitu-
des têm capacidade para o fazer. E nós, que 
medidas podemos tomar?  Passámos pelo 
liberalismo e foi muito difícil. Ao desregular 
todas as importações para o país, a mando 
do Fundo Monetário e do Banco Mundial, 
aniquilou-se ao mesmo tempo uma grande 
parte da produção nacional. O arroz de 
Miami vendia-se dez vezes mais barato do 
que a produção local. Foi esse o preço que 
pagámos. A dívida do Haiti foi aliviada de 
cerca de 1,2 mil milhões de dólares pelo 
Clube de Paris. 

2006, o país lutava 
ainda contra a violência 

de gangs com a sua 
"operação Bagdade", 

que afundava o país no 
horror 

Estamos presentes, 
mas num momento 

decisivo muito frágil. 
A verdade é que tanto 

podemos avançar como 
recuar.
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Estamos cientes que só os investimentos 
permitirão um verdadeiro desenvolvimento. 
A indústria têxtil está no bom caminho. 
Estamos também empenhados em promo-
ver o turismo, sobretudo o turismo local e 
da diáspora, fora dos nichos, como Labadie 
onde acostam os navios gigantes da Real 
Caribbean Cruise Line, que desembar-
cam todas as semanas milhares de turistas. 

Criamos infra-estruturas para atrair esses 
turistas para a Citadela Laferrière, patri-
mónio mundial da UNESCO e orgulho 
dos Haitianos. Os Taiwaneses acabam, por 
seu lado, de investir no Sul. Mas será difícil 
fazer concorrência a Cuba ou à República 
Dominicana em termos de turismo de 
massa. De qualquer modo, não sei se isso 
seria desejável.

*  Ver também o artigo A África mobiliza-se pelo Haiti

**  Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
no Haiti. 



P erspectiva

 IÁ frica do Sul, chefe de fila do 
continente africano, reagiu rapi-
damente anunciando uma ajuda 
monetária e enviando imediata-

mente salvadores e profissionais da saúde 
para intervirem na fase de emergência. 
Seguiram-se quase logo especialistas espe-
cíficos, entre os quais patologistas espe-
cializados na identificação de corpos, e 
mesmo antes do envio de equipas de ajuda 
humanitária propriamente dita. Em 14 de 
Janeiro de manhã, aproximadamente 24 
horas após o terremoto, partiu da Base 
da Força Aérea de Waterlook uma equipa 

de 40 salvadores de diferentes disciplinas 
de “Rescue South Africa”. O Presidente 
Jacob Zuma, que se deslocou pessoalmen-
te para os encorajar, exprimiu-lhes toda 
a sua gratidão pelo que eles estão a fazer 
em nome do seu país. Exortou também 
cada sul-africano a prestar  socorro, sob 
qualquer forma que seja, ao povo haitiano. 
A companhia de telefone Vodacom South 
Africa financiou a deslocação desta equipa 
à concorrência de 1,5 milhão de Rands 
(202.000 dólares americanos). Partiu tam-
bém, em 14 Janeiro, uma outra equipa 
de dez especialistas em traumatologia e 

diversas cirurgias, a equipa de “Gift of 
the Givers”, que levou consigo vários 
materiais, como tendas, pastilhas de puri-
ficação de água, suplementos energéticos, 
medicamentos e outros por um valor total 
de 5 milhões de Rands (655.500 dólares 
americanos). Por sua vez, a Cruz Vermelha 
sul-africana lançou um apelo com vista a 
colectar 30 milhões de Rands (4 milhões 
de dólares americanos).   

O exemplo da África do Sul foi rápida e 
amplamente seguido. O Gabão concedeu 
uma ajuda substancial ao Haiti em 15 
de Janeiro. O comunicado do Conselho 
de Ministros que anunciou esta ajuda 
esclarecia que se tratava de um “socorro 
de emergência de 1 milhão de dólares 
americanos a este povo irmão saído, ainda 
há pouco tempo, de uma longa e mortífera 
guerra civil e de uma inundação devasta-
dora em vidas humanas”.

> Parlamento senegalês vota o 
direito de estabelecimento dos 
Haitianos no Senegal 

O Presidente do Senegal, Abdoulaye 
Wade, decidiu conceder 500.000 dólares 
americanos ao Haiti, mas anunciou sobre-
tudo que os Haitianos são bem-vindos ao 
seu país. “A África deverá proporcionar 
aos Haitianos o direito de regressar à 
sua terra. É um princípio de direito. Não 
se deve regatear.” Este “repatriamento” 

A África mobiliza-se pelo Haiti 
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A África mobilizou-se pelo Haiti após o sismo que devastou este país em 12 de Janeiro passado 
e causou mais de 200.000 mortos e milhões de feridos e de sem-abrigo, e isto a um nível sem 
precedente para uma causa humanitária longe dos seus territórios. Mesmo os países em situação 
económica difícil participaram neste surto de generosidade.

Após o terremoto, a UE desbloqueou 
uma ajuda de emergência de 3 milhões 
de euros provenientes do ECHO – o 
Serviço Humanitário da Comissão Euro-
peia – montante a que foi acrescentada, 
em 18 de Janeiro, uma autorização de 
429 milhões de euros de ajuda a cur-
to e a longo prazo. Em 25 de Janeiro, 
a Presidência espanhola da União Eu-
ropeia anunciou o envio de uma for-

ça da “Gendarmerie” (Guarda) de 300 
pessoas, sob comando europeu, para 
manter a ordem no Haiti após o sismo. 
Paralelamente, os Ministros dos Negó-
cios Estrangeiros criaram uma célula de 
coordenação, EUCO-Haiti, para a troca 
de informações sobre as ajudas civis e 
militares propostas pelos diferentes Es-
tados da União.

AjUdA dE EMErgêNciA dA UNiãO 
EUrOPEiA

Hegel Goutier

À esquerda e à direita: © Hegel Goutier, No centro: © Reporters/AP



9N. 15 N.E. – JANEIRO FEVEREIRO 2010

    
Perspectiva

  

dos Haitianos será financiado, espera o 
Presidente  Wade, pela comunidade inter-
nacional. Exposto à crítica de um partido 
da oposição que qualifica de absurda a 
sua proposta, o Presidente Wade citou o 
exemplo da Libéria, povoada por pretos 
americanos.  

É apoiado pelo Parlamento do Senegal que 
votou por unanimidade, em 22 de Janeiro, 
o “direito ao regresso” dos Haitianos. E, 
além disso, afectou uma verba de 100.000 
dólares dos seus próprios recursos ao 
Haiti e exortou todos os Senegaleses a ofe-
recerem ao Haiti o equivalente a um dia 
de trabalho. Apoiou também o projecto de 
uma grande téléthon (colecta de fundos) 
nacional a favor deste país.  

A Nigéria pôs à disposição da missão das 
Nações Unidas no Haiti um contingente 
de 121 militares para intervir nas opera-
ções de salvamento das vítimas. O Vice-
Presidente, Goodluck Jonathan, afirmou 
o compromisso do seu país: “Logo que 
a comunidade internacional se mobilize 
pelo Haiti, poderá contar com a Nigéria.” 
Também desbloqueou um primeiro mon-
tante de 67.000 dólares americanos para a 
república caribenha. 

O Benim, país de uma família real à qual 
pertencia o grande artífice da independên-

cia haitiana, Toussaint Louverture, lançou 
um téléthon para o Haiti. O seu governo 
também decidiu fornecer uma ajuda aos 
50 estudantes haitianos que frequentam a 
sua universidade e aumentar o número dos 
seus polícias que servem na MINUSTAH. 
Decidiu também enviar militares para a 
missão das Nações Unidas.  

A República Democrática do Congo 
(RDC) contribuiu com 2,5 milhões de 
dólares para o fundo especial criado pelas 
Nações Unidas. Esta contribuição é rela-
tivamente elevada tendo em conta as difi-
culdades com que se depara este país. O 
partido da oposição “União do Congo” 
não perdeu a oportunidade de sublinhar 
este pormenor. Mas a sua opinião não 
recolhe o consenso geral. São numerosos 
os congoleses que aprovam o gesto do 
seu Presidente, seguindo o exemplo de 
Monsenhor Ilunga Mutuka num comu-
nicado em nome da Igreja Católica no 
Congo (ECC): “A RDC tem ainda na 
memória a intervenção de muitos haitia-
nos e haitianas que contribuíram para a 
formação da juventude congolesa após a 
sua independência em 1960.”  

A Guiné Equatorial desbloqueou 2 milhões 
de dólares para o Haiti, que foram entre-
gues ao fundo das Nações Unidas. O 
Congo (Brazzaville) anunciou, por seu 

lado, uma ajuda de 1 milhão de dólares, 
o mesmo montante oferecido pelo Gabão 
e pela Namíbia. A Maurícia ofereceu 
500.000 dólares, para além da mobiliza-
ção da Caritas Maurícia, que lançou uma 
operação de recolha de fundos. A contri-
buição do Botsuana ascende a 150.000 
dólares. As do Ruanda e da Namíbia 
atingem cada uma 100.000 dólares e a da 
Libéria 50.000 dólares.  

Já participaram neste movimento de gene-
rosidade outros países, como a Zâmbia e a 
Gâmbia. E a lista continua a aumentar. 

O grupo dos Estados da África, Caraí-
bas e Pacífico decidiu consagrar ao 
Haiti 60 milhões de euros do fundo 
previsto para catástrofes naturais 
posto à sua disposição pela União 
Europeia. Tenciona igualmente pedir 
à UE a mobilização pelo Haiti de uma 
fatia ainda maior dos montantes não 
utilizados da ajuda europeia que lhes 
é destinada. 

SOlidAriEdAdE 
dO grUPO AcP 

Em cima à esquerda: © Reporters/Laif, Em cima à direita: © Hegel Goutier, Em baixo à esquerda e à direita: © Reporters/AP



“Será dada especial atenção  
à África Ocidental, uma região 
prioritária para Espanha”

Quais são as prioridades da Presidência espa-
nhola em relação aos países ACP?  

A principal prioridade da Presidência espa-
nhola em relação aos países ACP é a segun-
da revisão do Acordo de Cotonu. Serão 
prosseguidas as negociações dos Acordos de 
Parceria Económica (APE). Será dada espe-
cial atenção à África Ocidental, uma região 
prioritária para Espanha, dando-se relevo 
às medidas de desenvolvimento. Durante 
a nossa Presidência serão realizadas duas 
grandes reuniões com os países ACP: a 
Assembleia Parlamentar Paritária UE-ACP 
(Tenerife) e o Conselho Conjunto ACP-UE 
(Uagadugu, Burquina Faso).

Qual é a importância de pôr em marcha a ronda 
de Doha?

A política comercial da UE caracteriza-se 
pelo seu apoio ao comércio livre, no quadro 
de regras internacionais sustentadas por 
todos. O ponto de referência para a elabora-
ção das políticas comerciais é a Organização 
Mundial do Comércio e, em especial, a 
Ronda de Doha de negociações comer-
ciais multilaterais. A Presidência espanhola 
atribui grande importância ao desbloquea-
mento deste processo de negociações e está 
empenhada em alcançar um acordo sobre 
os temas de negociação no primeiro semes-
tre do ano. Este objectivo é igualmente 
partilhado pela UE. No âmbito da Política 
Comercial Comum (PCC), dá prioridade a 
uma abordagem multilateral, que não impe-

de, todavia, outras formas de negociação, 
como zonas de comércio livre tanto à escala 
bilateral como regional.

Gostaria que Cuba se tornasse membro do 
Acordo de Cotonu? 

Trata-se de uma possibilidade que já foi 
equacionada anteriormente, mas a decisão 
de se candidatar à adesão ao Grupo perten-
ce às autoridades cubanas. O nosso objecti-
vo, em qualquer caso, é fomentar as relações 
entre a UE e Cuba.

A Comissão Europeia vai elaborar uma reforma 
da Política das Pescas da UE. Que alterações 
gostaria a Presidência espanhola de ver contem-
pladas, especialmente no que se refere à pesca 
ilegal em águas ACP? 

Em 1 de Janeiro de 2010 entrou em vigor 
o Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que 
estabelece um regime comunitário para pre-
venir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada, regime que 
é aplicável não só nas águas comunitárias, 
mas também nas águas sujeitas a jurisdição 
ou soberania de países terceiros. É este o 
principal instrumento da Política Comum 
das Pescas para combater e eliminar a 
pesca ilegal. A Presidência espanhola está 
consciente da importância da viabilidade 
económica, social e ambiental das activida-
des de pesca e salienta que irá estar atenta à 
exploração dos recursos da pesca com base 

em critérios de sustentabilidade tanto a nível 
comunitário como internacional.

Vai lançar algumas iniciativas em matéria de 
igualdade de género no quadro da política de 
desenvolvimento da UE? 

Exceptuando promover a adopção de 
uma posição da UE tendo em vista a ses-
são especial para rever os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM), que 
se realizará em Nova Iorque em Setembro 
próximo, durante a Presidência espanhola 
iremos promover o progresso da política 
europeia em relação a certos ODM, por 
exemplo o ODM 3: Promover a igualdade de 
género e capacitar as mulheres. Apoiaremos 
a aprovação do “Plano de Acção da UE em 
matéria de igualdade de género e capaci-
tação das mulheres”, que visa aumentar 
a eficácia das políticas e dos programas 
da UE relacionados com o género para 
promover a igualdade e a capacidade das 
mulheres nos países em desenvolvimento. 
Em Março, em Valência, vamos acolher o 
IV Encontro Europa-África “Women for a 
Better World”.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação 
de Espanha, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, que 
ocupa a Presidência rotativa da UE de 1 de Janeiro a 30 
de Junho de 2010, responde às nossas perguntas sobre 
questões ACP.

  
Perspectiva

  

Debra Percival e Marie-Martine Buckens 
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A Praça La Puerta de Alcala, em Madrid, marca o início da Presidência rotativa espanhola da União Europeia. © Reporters/AP

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. Cortesia do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação da Espanha.



 O 
Tratado de Lisboa entrou em 
vigor em 1 de Dezembro de 
2009. Nos próximos meses, a 
sua aplicação permitirá respon-

der a algumas dúvidas relativas ao seu 
impacto, designadamente, sobre as relações 
com os países ACP.  

Uma das principais inovações do tratado é 
a criação do cargo de Alto Representante 
dos Negócios Estrangeiros e Política de 
Segurança, que é igualmente vice-presiden-
te da Comissão, responsável pelas relações 
externas. Catherine Ashton conduzirá e 
coordenará, em nome da União Europeia, 
o diálogo político com países terceiros e 
zelará pela coerência da sua acção externa. 
Os Comissários do Desenvolvimento e da 
Ajuda Humanitária trabalharão em estreita 
colaboração com ela. Veremos, na prática, 
como se articularão estes diferentes cargos.   

O tratado alarga os objectivos prioritários 
comuns da acção externa da UE à redução 
e  erradicação da pobreza. Isto prova, consi-
deram alguns observadores, que o desenvol-
vimento será uma política de pleno direito. 
Outros evocam o risco que esta política não 
se torne num simples instrumento ao servi-
ço das relações externas. “Estou confiante 
até me provarem o  contrário. Eu não digo 
que o desenvolvimento não tem nada a ver 
com a política externa, mas pergunto-me 
se a política de desenvolvimento continuará 
autónoma”, preveniu Louis Michel.

> Preservar as vantagens obtidas
Por noutro lugar, o desaparecimento, 
no Tratado de Lisboa, da referência ao 
grupo ACP, que existia desde o Tratado 
de Maastricht (1992), suscitou algumas 
apreensões. Uma preocupação expressa 
na carta dirigida, em 23 de Novembro, 
pela Presidente do Conselho ACP, Eunice 
Kazembe, aos Presidentes da Comissão 
e do Conselho Europeus. Por outro lado, 
Wilkie Rasmussen, co-presidente ACP da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, 
estima que é  prematuro ter receios, acres-

centando ao mesmo tempo: “Mas eu não 
sou ingénuo. Temos que lutar para preservar 
as vantagens obtidas das nossas relações.”  

Um dos principais desafios da Alta 
Representante será a criação do serviço 
europeu para a acção externa, verdadeira 
diplomacia comunitária sob a sua autori-
dade. Este mastodonte será composto, até 
2014, de 10.000 funcionários do Conselho, 
da Comissão e dos serviços diplomáticos 
dos Estados-Membros. O primeiro sinal 
visível é que, desde 1 de Dezembro, cerca 
de 130 delegações da Comissão Europeia no 
estrangeiro foram transformadas em delega-
ções da União Europeia. Estas vão crescer 
progressivamente à medida em que serão 
adicionados os representantes do Conselho 
e dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros 
dos Estados-Membros. Naturalmente, sur-
gem questões relativas ao impacto sobre as 

delegações nos países ACP onde a dota-
ção e a programação da ajuda são actu-
almente geridas pela Direcção-Geral do 
Desenvolvimento.  

Por outro lado, o Parlamento Europeu vê os 
seus poderes reforçados em matéria orça-
mental e as suas competências alargadas 
em domínios como a ajuda humanitária e a 
imigração.  

Nesta nova configuração da acção externa da 
UE, a personalidade da Alta Representante 
e as dos Comissários do Desenvolvimento e 
da Ajuda Humanitária desempenharão, sem 
dúvida, um papel importante no funciona-
mento das suas relações.

Palavras-chave  
Tratado de Lisboa; cooperação para o 
desenvolvimento; ACP. 
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Catherine Ashton: Alta Represen-
tante para os Negócios Estrangei-
ros e a Política de Segurança, Vice-
Presidente da Comissão Europeia. 
Nascida em 1956, britânica, membro do 
Partido Trabalhista, trabalhou primeiro 
para organizações sem fins lucrativos. 
Membro da Câmara dos Lordes desde 
1999, foi Secretária de Estado sucessi-
vamente nos Ministérios da Educação, 
dos Assuntos Constitucionais e da Jus-
tiça. Em 2008, substituiu com brio Peter 
Mandelson como Comissária Europeia 
do Comércio, sendo muito apreciada 
pela sua disponibilidade de escuta nas 
negociações comerciais com os Esta-
dos ACP. 

Andris Piebalgs: Comissário do De-
senvolvimento. Físico qualificado, de 
52 anos de idade, foi sucessivamente 
Ministro da Educação e Ministro das Fi-
nanças na Letónia antes de ser nomea-
do Embaixador junto da União Europeia 
e Secretário de Estado dos Assuntos 
com a União Europeia. 
Designado Comissário Europeu da 
Energia em 2004, as suas responsabi-

lidades incluíam a Parceria África-UE 
sobre a Energia. 

Kristalina Georgieva: Comissária da 
Cooperação Internacional, Ajuda Hu-
manitária e Resposta a Situações de 
Crise. No momento da impressão de O 
Correio, a Bulgária designou a sua nova 
Comissária para substituir Roumiana 
Jeleva, que se retirou como comissária 
designada por não ter convencido os 
parlamentares europeus na sua audi-
ção. A nova comissária é Kristalina Ge-
orgieva. Actualmente Vice-Presidente 
do Banco Mundial, a nova designada é 
detentora de um doutoramento em Eco-
nomia e de um Mestrado em Economia 
Política e Sociologia da Universidade de 
Economia de Sófia. Empreendeu igual-
mente investigação e estudos de Políti-
ca Ambiental e Economia na Escola de 
Economia de Londres e no Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts. A sua 
nova pasta inclui a ajuda humanitária, 
que pertencia na antiga Comissão ao 
Comissário do Desenvolvimento e o 
novo pelouro da Protecção Civil criado 
pelo Tratado de Lisboa.

AS NOvAS PErSONAgENS dA cOOPErAçãO EUrOPEiA

Tratado de lisboa: um novo 
elemento para a cooperação
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Anne-Marie Mouradian
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A cooperação UE-AcP 
entra numa nova era

Foi sem surpresa que 
os discursos de introdu-
ção da 18ª sessão da 
Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE, reu-
nida em Luanda de 30 
de Novembro a 3 de 
Dezembro de 2009, expri-
miram dúvidas sobre as 
futuras modalidades da 
cooperação ACP-UE. No 
final da sessão, a assem-
bleia adoptou uma decla-
ração, que é um autêntico 
incentivo ao reforço dos 
objectivos de luta contra 
a pobreza e à preservação 
dos direitos adquiridos e 
da solidariedade do grupo 
ACP.   

 Aentrada em vigor do Tratado de 
Lisboa e as negociações de 2010 
para a revisão do Acordo de Cotonu 
serão dois novos momentos deci-

sivos, recordou Louis Michel, co-presidente 
europeu da assembleia. Por sua vez, Wilkie 
Rasmussen, o co-presidente ACP, advogou 
para que os Acordos de Parceria Económica 
prevejam medidas destinadas a ajudar os 
países ACP a enfrentarem a abertura dos 
seus mercados.  

Durante os trabalhos, a assembleia votou 
três relatórios: o primeiro reclama uma mel-
hor representatividade dos países em desen-
volvimento, especialmente os da África, 
nas instituições internacionais e nos órgãos 
directores do FMI e do Banco Mundial; o 
segundo preconiza a redução do impacto 
da crise financeira sobre os países ACP, 
procurando novas fontes de financiamento 
para o desenvolvimento, por exemplo, um 
imposto internacional sobre as transacções 
financeiras; e, por último, o relatório sobre 
a integração social e cultural, e bem assim 
a participação dos jovens, pede que seja 
garantido um melhor acesso à educação e ao 
emprego aos jovens de 15 a 24 anos.

> Madagáscar e Níger
 
A Assembleia Parlamentar Paritária (APP) 
condenou o golpe de Estado em Madagáscar 
e apelou para um regresso à ordem con-
stitucional através de um acordo de fim 
consensual da crise concluído entre todas as 
partes. Lamentou “a intransigência do Sr. 
Rajoelina, que se apresenta como refém do 
seu grupo” e “as exigências do Presidente 
em exílio, o Sr. Ravalomanana, que revela 
uma falta de realismo inadequado”. E pre-
conizou sanções individuais no caso de não 
respeito dos compromissos assumidos em 
Maputo e Adis Abeba.  
A APP pediu igualmente às autoridades 
do Níger “o restabelecimento da ordem 
constitucional o mais rapidamente possível, 
bem como a libertação de todos os presos 
políticos, deputados e líderes da oposição”. 
Nesta sessão, as delegações de Madagáscar, 
Níger e Guiné-Conakry beneficiaram ape-
nas do estatuto de observador sem direito 
de voto e não de membro de pleno direito da 
assembleia. A.M.M.
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de um g20 para outro: do g20 
dos pobres ao g20 dos ricos 
Quando deflagrou a grande crise financeira 
mundial em fins de 2008, o G20, que reunia 
os Ministros das Finanças de países ricos e 
emergentes, impôs-se como um possível instru-
mento regulador da finança mundial. Quando 
foi criado em 1999, o G20 pretendia ser um 
simples espaço de concertação para promover 
a estabilidade económica e financeira interna-
cional. Após a crise e a sua evolução em fórum 
de Chefes de Estado, este grupo constituiu-se 
em embrião de uma governação económica 
mundial. Em 2003, foi criada outra

organização, também chamada G20, cujos 
primeiros membros já se tinham associado em 
2000. Tinha uma composição completamente 
diferente, baseada essencialmente em nações 
pobres e completada por um grupo de países 
emergentes. Agia basicamente junto da OMC. 
Alguns dos seus membros, como o Brasil, a 
China e a Índia, servem de elo de união e 
encontram-se agora no actual G20. Entretanto, 
as suas economias reforçaram-se fortemente, 
posicionando-os por vezes mais próximos dos 
ricos do que dos pobres.

13N. 15 N.E. – JANEIRO FEVEREIRO 2010

> O g20 dos pobres ?
O G20 (PVD e emergentes) era sobretudo 
um consórcio de países em fases diferentes 
de desenvolvimento que consideravam que 
os seus interesses não eram suficientemente 
tidos em conta pelas instituições financeiras 
mundiais.  

Na IV Conferência Ministerial da OMC em 
Doha veio à tona uma surpresa, ou seja, a 
emergência de um bloco de países em desen-
volvimento, membros do grupo de Estados 
da África, Caraíbas e Pacífico (ACP), da 
União Africana (UA) e do grupo de países 

menos desenvolvidos (PMD). Inicialmente, 
era uma aliança antigreen room, que se opu-
nha aos conciliábulos entre grandes potências 
no GATT e depois na OMC, dos quais eram 
geralmente excluídos. Entre outros, eram 
objectivos destes países obter isenções da 
OMC, nomeadamente em termos de vanta-
gens comerciais não recíprocas de que bene-
ficiava a maior parte destes países, nas suas 
relações com a União Europeia. Em vários 
pontos, os seus interesses eram similares aos 
dos países da Ásia e da América do Sul. 

Nas vésperas da V Conferência Ministerial 
da OMC em Cancun, foi constituído formal-

mente o G20 dos “PVD e emergentes”, com 
23 países membros (cinco de África, seis da 
Ásia e doze da América Latina)*, tendo como 
objectivo declarado impedir qualquer acordo 
secreto entre países ricos antes da conferên-
cia de Cancun e abrir o caminho a nego-
ciações mais amplas sobre a agricultura na 
OMC. Como os resultados da conferência de 
Cancun foram considerados uma decepção, 
o grupo continuou a funcionar, coordenou 
as suas acções com diferentes organizações 
dos PVD, entre outras, ACP, PMD, SVE 
(Pequenas Economias Vulneráveis), Cotton-4 
(Benim, Burquina Faso, Chade e Mali), 
G-33, NAMA-11 (Acesso dos produtos não 

D ossier

Hegel Goutier
Sessão plenária na Cimeira sobre Mercados Financeiros e a Economia Mundial, Washington DC, 2008. © Reporters/AP



14

  
Dossier

     
G20 e países em desenvolvimento

agrícolas ao mercado), Caricom (Comunidade 
Caribenha). Nesta nova configuração, o G20 
tinha definido como seu principal objectivo 
trabalhar de modo que a agenda de desen-
volvimento de Doha fosse endossada pelo 
sistema comercial multilateral. 

Com a def lagração da crise financeira 
mundial, epílogo de uma amálgama de 

crises que tinham afectado profunda-
mente os países em desenvolvimento, 
a força de convicção do G20 “PVD e 
emergentes” contribuiu para alargar o 
G20 dos países desenvolvidos a um grupo 
mais amplo de países emergentes. Há seis 
países que são membros dos dois grupos: 
África do Sul, Argentina, Brasil, China, 
Índia e México.

 
*  Egipto, Nigéria, África do Sul, Tanzânia e 

Zimbabué;  China, Índia, Indonésia, Paquistão, 
Filipinas e Tailândia; Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

O s países em desenvolvimento, 
com excepção dos mais pobres, 
beneficiaram do forte cresci-
mento da economia mundial 

de 1990 até às vésperas da crise financei-
ra iniciada em 2008, conclui o estudo. 
Paradoxalmente, por volta deste mesmo 
período, houve a crise da dívida do Terceiro 
Mundo em 1982 ou as crises do Brasil e 
da Argentina, respectivamente no fim da 
década 90 e no início dos anos 2000. A 
globalização financeira é fonte de instabili-
dade e põe em concorrência as nações e os 
povos. Pode-se deduzir que estes efeitos são 
ainda mais flagrantes nas novas repúblicas 
africanas.

> Uma conjugação g20-FMi 
Muitas instituições existentes terão de se 
adaptar e será necessário criar outras para se 
poder erigir melhor uma governação global. 
Será necessário criar um organismo central 
de pilotagem que dite as grandes orientações 
aos organismos especializados. Já existem 
embriões desse organismo central – G8, 

G20 e FMI – mas nenhum deles é suficien-
temente forte para desempenhar actualmen-
te o papel exigido. Para ser eficaz, esta ins-
tituição deverá ter a força e a competência 
necessárias para aplicar sanções. Só o pode 
fazer a OMC, mas, até à data, só tem sancio-
nado, praticamente, os pequenos. O FMI é 
demasiado dependente dos Estados Unidos 
e a ONU não tem poderes para tanto. No 
G7/G8 reina a ditadura dos mais ricos. 

O G20 tem agora em conta as novas relações 
de força mundiais, cujos membros concen-
tram 90% do PIB e 65% da população do 
globo. Mas é incapaz, devido àquilo que 

os autores do estudo chamam “os grandes 
ausentes”, como a Espanha, o Irão ou a 
Nigéria, e vastas regiões do mundo que 
não têm voz no capítulo. Por outro lado, o 
G20 ainda não registou muitos resultados 
concretos. 

Poderia ser uma solução a conjugação FMI-
G20, que orientasse um comité económi-
co e financeiro, composto pelos países do 
G20 e enriquecido com representantes das 
zonas nele sub-representadas actualmente, 
e prioritariamente a África. “Os G20 já 
foram longe na boa direcção...”, mas “a 
vontade reformadora dos líderes do G20 
será suficientemente forte e sustentável?”, 
questiona-se o estudo. H.G. 

*  Nota apresentada na ENA (Escola Normal de 
Administração, Estrasburgo, França) em 9 de 
Dezembro de 2009. 

Um organismo de governação 
mundial Pvd-compatível?
No estudo “O G20 e a regulação da economia mundial”, os seus autores, Catherine Mathieu 
e Henry Sterdyniak do OFCE (Observatório Francês das Conjunturas Económicas)*, um centro 
de investigação em economia de Ciências Políticas sedeado em Paris, consideram que os países 
em desenvolvimento, com excepção dos mais pobres, tiraram partido da globalização finan-
ceira numa primeira fase, antes de se verem confrontados com o reverso da medalha. O estudo 
explora também pistas para uma nova governação financeira mundial mais justa para os países 
pobres.   

Palavras-chave
Catherine Mathieu; Henry Sterdyniak; 
OFCE; ENA; globalização; governação 
financeira mundial; África; G20; Hegel 
Goutier. 

A partir da esquerda: o Primeiro-Ministro britânico, 
Gordon Brown, a Presidente da Libéria, Ellen Johnson-
Sirleaf, e o Ministro das Finanças da Nigéria, Mansur 
Muhtar. © Reporters/AP
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g20: 5 pontos  
em 10 no que  
se refere à  
reforma financeira e 3 
em 10 quanto ao apoio 
às nações pobres

Numa entrevista exclusiva a O Correio, Ngaire 
Woods, uma professora universitária britânica 
que nasceu na Nova Zelândia, Directora do 
Programa de Governação Económica Global e 
Dean of Graduates no University College, Oxford, 
faz um resumo da história do G20 e avalia a 
sua relevância e os êxitos até à data. Conclui 
que o G20 tem um objectivo útil, ao colocar 
assuntos importantes na agenda das reuniões 
do Banco Mundial (BM), do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Mas atribui-lhe 5 pon-
tos em 10 no que se refere à reforma do sistema 

financeiro mundial e apenas 3 em 10 quanto 
à sua capacidade para atenuar o impacto da 
crise nas economias em desenvolvimento. As 
recentes publicações de Ngaire Woods incluem: 
The Politics of Global Regulation*, Inequality, 
Globalization, and World Politics**, Explaining 
International Relations since 1945***, The 
Political Economy of Globalization****, The 
Globalizers: the IMF, the World Bank, and 
their Borrowers*****. Os seus conhecimentos em 
matéria de governação global abrangem uma 
vasta gama de temas, desde a economia mun-
dial às alterações climáticas.

15N. 15 N.E. – JANEIRO FEVEREIRO 2010
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O G20 serve apenas para camuflar a situação 
ou constitui de facto uma via para resolver a 
crise financeira mundial?

Imaginar que o G20 proporciona uma 
reconstrução do sistema de governação glo-
bal é, a meu ver, completamente errado. As 
pessoas olham para o G20 como uma revo-
lução completa da governação global. Não 
é nada disso: limita-se a reconhecer uma 
mudança do poder no mundo e a neces-
sidade de contar com um grupo informal 
diferente de grandes potências para adoptar 
decisões estratégicas.

O G20 não tem qualquer autoridade formal 
para tomar decisões. Não tem capacidade exe-
cutiva para tomar decisões e só alguns dos seus 
membros estariam de acordo quanto à sua utili-
zação para esse efeito. 

Quando George Bush, o anterior Presidente 
dos EUA, convocou a primeira reunião de 
líderes do G20, em Novembro de 2008 
(em Washington), foi por reconhecer que 
a crise financeira exigia uma coordenação 
mundial imediata das políticas que fosse 
credível para o mercado e para os inves-
tidores. Esta reunião inicial conseguiu 
reunir rapidamente os líderes. A primeira 
cimeira do G20 apresentou planos de 
acção que encarregaram diversas institui-
ções e governos de acções específicas. Os 
Ministros das Finanças do G20 já se reu-
niam há 10 anos. Depois da crise finan-
ceira de 1997, o G7 já tinha reconhecido 
a necessidade de um grupo mais alargado 
que encontrasse soluções globais para a 
crise financeira. 

A Cimeira de Londres de Abril de 2009 deu 
seguimento ao plano de acção da primeira 
reunião do G20 e fê-lo avançar. A sua prin-
cipal realização foi conseguir um acordo em 
que as economias mais importantes contri-
buiriam com linhas de crédito para o FMI. 
Concordaram colectivamente em injectar 
dinheiro na economia mundial para evitar o 
crash. A primeira coisa a fazer era evitar que 
a economia mundial se afundasse; a segun-
da era começar a pensar imediatamente em 
como regular as finanças, a fim de impedir 
outra crise de se transformar numa gran-
de crise; a terceira era encontrar maneira 
de atenuar ou reduzir o impacto da crise 
nos países em desenvolvimento; e a quarta 
era reformar as instituições internacionais, 
porque só eram obrigados a reunir-se no 
G20 em vez de se reunirem no FMI, por 
exemplo, para darem um sinal de que era 
necessária uma reforma das instituições 
internacionais. 

Na terceira reunião, em Pittsburgh, a tóni-
ca foi colocada muito mais no emprego 
porque os países industrializados receavam 
o agravamento do desemprego. Por isso 
voltaram ao ponto 1 da ordem de trabalhos: 
evitar que a economia se afundasse. No 
G20 de Pittsburgh foi dada menos atenção 
ao modo como a crise estava a afectar os 
países em desenvolvimento. O principal 
acordo conseguido em Pittsburgh foi que 
o Brasil, a China, a Índia e a Rússia (os 
BRIC) contribuiriam para as linhas de 
crédito do FMI em contrapartida de nova 
reforma do FMI. 

Como referiu, o FMI andou muito devagar. 
Pensa que o FMI e o Banco Mundial consegui-
ram "segurar" a crise?

Existe uma enorme motivação e determina-
ção no FMI e no Banco Mundial para con-
seguir arranjar o mais possível de dinheiro 
para os países em desenvolvimento. O que 
está a retardar o FMI e o Banco Mundial 
é o facto de os países poderosos, os países 
membros, terem sido lentos a dar a estas 
instituições os recursos e o mandato para 
agirem e para andarem mais depressa, espe-
cialmente a respeito dos países mais pobres. 
Deixaram o BM a tentar resolver esta crise 
apenas através da antecipação orçamental – 
acelerando empréstimos já concedidos. Não 
lhe foram atribuídos os recursos adicionais 
para injectar nos países em desenvolvimen-
to. O FMI foi impelido pelos países podero-
sos a lidar com a crise financeira nos países 

da zona europeia, o que significa que cerca 
de 80 por cento do dinheiro que o FMI 
emprestou desde o início da crise foi para 
países desta zona e apenas cerca de 2 ou 3 
por cento se destinou, por exemplo, a países 
africanos. 

Que futuro está reservado para o G7 e o G8?

Penso que o G8 a nível de líderes acabou. 
Pode continuar a reunir-se, mas é pratica-
mente irrelevante como instituição. O grupo 
dos Ministros das Finanças do G7 vai pro-
vavelmente sobreviver, porque é a maneira 

imperiosa de os países do G7 coordenarem a 
sua posição no G20. Dão-lhes mais poderes 
do que no G20. Mas se os Ministros das 
Finanças do G7 continuarem a reunir-se, 
arriscam-se a que as economias emergen-
tes criem um contragrupo semelhante. Foi 
o que vimos na reunião dos Ministros de 
Finanças do G20 em Londres, no início 
deste ano, em que os países do G7 se reuni-
ram para preparar a sua posição. Os BRIC 
também se reuniram para preparar a sua 
posição. Isto pode polarizar o G20 em dois 
campos.

Se o G20 não possui uma verdadeira autorida-
de, qual é o principal interesse de países como 
a China ou o Brasil em fazerem parte deste 
clube?

O seu interesse é assegurar que podem 
influenciar decisões estratégicas e penso 
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Ngaire Woods e Donald Kaberuka, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. © EP



que o facto de terem participado no grupo 
dos Ministros das Finanças do G20 nos 
últimos dez anos lhes deu uma experiência 
de como utilizar este tipo de associação, que 
tem sido interessante. A crise em 1997 foi 
uma crise em economias emergentes; foram 
a Coreia do Sul, o Brasil e outros, bem 
como a Rússia, que estiveram em crise. Mas 
a crise actual é diferente. A própria crise 
é uma crise do G7, dos Estados Unidos, 
da Grã-Bretanha e da Europa. Afinal, as 
economias emergentes estão muito bem 
colocadas, quanto mais não seja porque 
elas próprias já estiveram em crise, conse-
guindo portanto proteger-se melhor contra 
esta crise. Quando a crise de 2008 chegou, 
estes países estavam numa posição muito 
mais forte porque tinham reservas; tinham 
tomado medidas que impediram a crise de 
os atingir fortemente; tinham a experiência 
da participação no grupo dos Ministros das 
Finanças do G20. Também vimos as econo-
mias emergentes tornarem-se mais confian-
tes, o que não acontecera anteriormente na 
rede global. 

A China, a Índia e o Brasil estão realmente a 
defender os países em desenvolvimento? 

Tem razão. Eles dizem que sim, mas o que 
me choca na cimeira dos líderes do G20 
é que o principal apelo a favor dos países 
em desenvolvimento veio provavelmente do 
Presidente do BM, do Director-Geral do 
FMI e do representante da União Africana. 
Eles foram dizendo que “se trata de uma 
urgência em termos de desenvolvimento e 
temos de fazer algo”. Mas na minha opi-
nião o G20 não se portou bem em relação 
aos países em desenvolvimento. Fizeram 
tudo muito bem para impedir as economias 

ricas de se afundarem. Coordenaram acções 
rapidamente e tomaram algumas medidas 
de cooperação decisivas. Penso que lhes 
podemos dar uma pontuação elevada por 
isso. Fizeram um pouco – podemos dar-lhes 
5 pontos em 10 – em matéria de reforma da 
regulação financeira. Mas no que se refere 
a atenuar o impacto da crise nas economias 
em desenvolvimento, provavelmente dar-
lhes-ia 3 em 10, porque fizeram muitas 
promessas, mas o cumprimento foi muito 
deficiente.

Qual foi a importância do papel da África do 
Sul e da União Africana nas reuniões de líderes 
do G20? Foram meros espectadores? 

Eles não estavam em posição de força, 
especialmente porque nestas três primeiras 
reuniões os governos dos países ricos se 
centraram muito na sua própria crise. A 
cimeira de Pittsburgh centrou-se na crise 

económica que estalou nos Estados Unidos 
e na Europa. Foi muito difícil, especialmen-
te para os governos africanos que se defron-
tam com uma verdadeira crise resultante da 
crise financeira. Foi muito difícil para eles 
inscreverem as suas necessidades na ordem 
de trabalhos e conseguir que lhes dessem 
prioridade. H.G.

* Mattli, W. e Woods, N. (co-autora), The Politics 
of Global Regulation, Princeton University Press, 
Março de 2009.   
**Woods, N. (co-autora), Inequality, Globalization, 
and World Politics, Oxford University Press, 1999.  
***Woods, N. (co-autora), Inequality, Gl ; Explaining 
International Relations since 1945, Oxford University 
Press, 1996. 
****Woods, N., The Political Economy of 
Globalization, Macmillan, 2000. 
*****Woods, N., The Globalizers: the IMF, the 
World Bank, and their Borrowers, Cornell University 
Press, Março de 2006.
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Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil;  Dmitry Medvedev, Presidente da Rússia; Hu Jintao,  Presidente da China; e 
Manmohan Singh, Primeiro-Ministro da Índia. © Reporters



18

Oa entrevista que se segue ao O 
Correio em Bruxelas, Rachel 
Kyte revela que devido à actual 
escassez de fundos disponíveis 

nos cofres públicos a CFI procura novas 
parcerias bilaterais ou multilaterais. Afirma 
ainda que vivemos em “tempos interessan-
tes no quadro da arquitectura financeira 
internacional”, que requerem uma focaliza-
ção especialmente centrada nos pobres – os 
mais vulneráveis em tempos de crise – e 
mais instrumentos inovadores. 

O surgimento da crise em Outubro de 2008 
revelou de imediato uma escassez de meios 
financeiros para infra-estruturas e, depois 
no final de 2008, a CFI calculou uma 
redução de 1,8 mil milhões de dólares dos 
EUA nos fundos destinados à actividade de 
microfinanciamento. A Rachel Kyte afirma 
que pelo facto de os grandes bancos comer-
ciais terem repatriado a maior parte do seu 
capital para a Europa, em lugar de a reinves-

A corporação Financeira 
internacional em expansão 
Rachel Kyte é vice-presidente dos Serviços de Consultoria Empresarial da Corporação Financeira 
Internacional (CFI), um organismo do Banco Mundial que concede financiamentos e consultoria 
aos países em vias de desenvolvimento, na área de investimento privado. Integrou este organismo 
com sede em Washington há nove anos, na qualidade de provedora, investigando queixas rela-
tivas a projectos, vindo mais tarde a ser nomeada Directora do Departamento do Ambiente 
até alcançar a posição que agora ocupa.  

tirem em serviços de crédito nos mercados 
emergentes, o Conselho de Administração 
da Corporação Financeira Internacional 
triplicou, de imediato, o seu financiamento 
ao comércio, elevando-o para 3 mil milhões 
de dólares dos EUA. Foi também criado 
um instrumento de microfinanciamento, 
em parceria com os alemães, com uma 
fatia inicial de 500 milhões de dólares dos 
EUA, que permitiu financiar 30 instituições 
comerciais de microfinanciamento de eleva-
do grau de sucesso em todo o mundo, e que 
representou uma iniciativa especial que a 
CFI pretende repetir. 

Quais as provisões da CFI na sequência da 
Cimeira do G20 em Pittsburgh?   

Nos seus parágrafos sobre a inclusão 
financeira, em Pittsburgh, o G20 solicitou 
expressamente o nosso auxílio. Coloca-se a 
questão de saber como aumentar a inclusão 
financeira numa época de recessão econó-

O giiF: UMA iNOvAçãO cFi/cE 
O Instrumento Global de Seguro baseado 
em Índices (GIIF) é uma iniciativa recente 
da CFI, da Comissão Europeia (CE) e do 
Governo dos Países Baixos, que disponibi-
liza fundos de seguro contra catástrofes, 
em função da sua gravidade. Este seguro 
pode ser accionado, por exemplo, em 
caso de ciclone de determinada categoria 
ou terramoto que atinja uma determinada 
magnitude na escala de Richter. Jean 
Phillipe Prosper, Director da CFI para a 
África de Leste e Austral, afirma: “O In-
strumento Global de Seguro baseado em 
Índices representa uma protecção para os 
agricultores e para as comunidades mais 

vulneráveis contra desastres naturais que 
podem arrasar vidas humanas e confiná-
las à pobreza. A CFI está determinada a 
dirigir os produtos e serviços financeiros 
para os lugares onde o sector privado se 
encontra no estado inicial de desenvolvi-
mento, a fim de criar mais oportunidades 
para aqueles que mais delas precisam.” 
A Comissão Europeia contribuiu com 24,5 
milhões de Euros para o fundo fiduciário 
do GIIF, que conta também com o apoio 
dos Países Baixos.  

Saiba mais em: www.ifc.org
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mica global e como proceder para que os 
pobres não sofram mais. Cinco anos após a 
criação dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), encontramo-nos longe 
de os alcançar. Assim, como é que se 
consegue continuar a luta contra a pobre-
za num momento em que existem menos 
recursos? Uma das questões que se coloca é 
a de aumentar a quantidade de regulamen-
tos inteligentes que tornem o financiamen-
to acessível aos pobres. Trata-se de saber 
como alargar o acesso ao crédito criando 
regulamentos inteligentes (como é o caso 
do mecanismo de garantia suplementar). 
Em segundo lugar, havendo mais dinheiro, 
trata-se de ajudar as pequenas e médias 
empresas (PME), canalizando com maior 
eficácia este auxílio através das cadeias de 
produção que ajudam as grandes empresas 
a aumentarem as suas ligações a montante, 
criando mais emprego nas PME e tomando 
também em conta as necessidades específi-
cas das mulheres proprietárias de PME que N



enfrentam problemas no acesso aos merca-
dos e ao crédito.     

Que novos instrumentos foram criados na 
sequência da crise?   

Verificam-se três grandes inovações. A pri-
meira consistiu no aumento da dotação 
financeira do nosso próprio fundo, atra-
vés da criação de contas patrimoniais com 
maior número de gestores, como é o caso do 
fundo estrutural patrimonial com a partici-
pação da Alemanha. Agora, os parceiros de 
cooperação reúnem-se, estudam o problema 
e actuam juntos.    

A segunda destas inovações refere-se ao 
programa global de liquidez e comércio, 
que não é um novo instrumento em si, mas 
reúne um número de parceiros e uma ambi-
ção bastante inovadores. Em terceiro lugar, 
criámos uma Corporação de Gestão de 
Activos, um organismo integralmente subsi-
diário e fora do nosso quadro, que nos per-
mite alavancar Títulos de Tesouro, fundos 
de pensão públicos e privados para investir 
paralelamente. É outra forma de atrair de 
forma responsável mais capital para os mer-
cados emergentes, numa época em que esse 
capital não flui espontaneamente.  

Sabemos que existem pelo menos 5 biliões 
de dólares dos EUA em activos dos fundos 
públicos de pensões na Europa sujeitos a 
alguma forma de exigência de sustentabi-
lidade, bem como fundos de pensão que 
necessitam de crescer ainda para podermos 

beneficiar das nossas pensões mais tarde. 
Tais fundos têm de garantir um retorno aos 
seus beneficiários e têm de ser verdes, o que 
significa que, no futuro, deverão ser investi-
dos em mercados emergentes e em empresas 
sustentáveis. 

Pode dizer-nos mais sobre as iniciativas da CFI 
para promover as actividades empresariais das 
mulheres? 

Auxiliamos os bancos a investir nas mulhe-
res enquanto empresárias, porque é um 
negócio inteligente. Estamos também pres-
tes a lançar aquilo a que chamo um novo 
“bem público”, que explica realmente às 
pessoas como devem garantir que quando se 
proceder à reforma do quadro regulador das 
PME, tal seja feito de modo a que as mulhe-
res empresárias possam também benefi-

ciar. Tradicionalmente, temo-nos esquecido 
da questão do género ao implementarmos 
reformas reguladoras para as PME. Por 
exemplo, pode criar-se um mecanismo de 
garantia suplementar, mas em países onde 
as mulheres estiverem impedidas de pres-
tar garantias, como se pode implementar 
um mecanismo que permita a uma mulher 
dar de garantia bens móveis como seja o 
caso de jóias, ou bens imóveis que tenham 
implicações no regime legal da propriedade 
da terra? Se analisarmos estas questões com 
mais atenção, poderemos criar uma regula-
ção muito mais eficaz. Mais de 60% de pro-
prietários de PME em África são mulheres. 
Vamos iniciar este trabalho nas próximas 
semanas. Espero que o mesmo seja imple-
mentado por alguém envolvido em PME.     

Prevê uma segunda crise global? 

Antevemos uma longa e espinhosa via até 
sairmos desta crise e alcançarmos uma 
completa reestruturação das cadeias de pro-
dução de certas indústrias que detinham 
excesso de capacidade, incluindo a redução 
de algumas, em resultado da crise, como é o 
caso da indústria de vestuário. Estamos pre-
ocupados em encontrar formas de estimular 
o crédito em mercados emergentes e de per-
mitir o acesso ao crédito pelas boas empre-
sas. Não vai ser fácil. A Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económicos 
(OCDE) não é a única fonte de investimen-
to. Acabámos de visitar a Índia e ficámos 
espantados com as oportunidades de inves-
timento indiano em África. Iremos assistir 
a um grande incremento do investimento 
Sul-Sul. D.P. 
 

Palavras-chave 
Rachel Kyte; CFI; crise global; PME; 
microfinanciamento.
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Sem a participação de todos os países 
– incluindo os mais pequenos e os 
mais pobres – no processo de decisão, 
caminhamos para um beco sem saída. 

É o que pensa, basicamente, o luxemburguês 
Charles Goerens, eurodeputado, membro 
da comissão Ambiente e Vice-Presidente da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, 
e apaixonado por África e pelas agriculturas 
africanas. Entrevista. 

O senhor dá uma imagem de crítico em relação ao 
G20. Por que razões? 

O G20 tem a pretensão de substituir as 
Nações Unidas. Com 10% dos países do 
planeta, confessemos que é muito pouco 
representativo. Quer isto dizer que quem 
não pertencer ao clube dos ricos, não tem 
voz no capítulo. Será isto a governação? A 
União Europeia poderia ter feito a diferença 
permitindo aos outros Estados-Membros da 
UE, e não só aos mais ricos, participar na fase 
inicial do processo de decisão. Mas não é essa 
a realidade actualmente. O mesmo acontece 
com os países da África, Caraíbas e Pacífico. A 
África do Sul, único país africano pertencente 
ao G20, não é realmente representativa do 
grupo ACP.  

Qual seria a solução? 

Defendo um G180, que agrupe todos os 
esquecidos! Venho de uma conferência sobre 

a segurança e o desenvolvimento, que é um 
tema importante nestes tempos de crise (e 
objecto de um relatório de Charles Goerens, 
NDR). Ora, não há desenvolvimento sem 
segurança e vice-versa. Está tudo ligado à 
governação e à riqueza do país: se estas não 
existirem, não haverá óleo nas engrenagens 
para dar ao Estado a possibilidade de exercer 
a sua hegemonia. Assim, a causa subjacente 
a qualquer insegurança é a pobreza. É por 
aí que devemos começar. É, sem dúvida, um 

trabalho pouco espectacular, sem visibilida-
de, embora seja apaziguador. Mas eu estou 
convencido que temos que enveredar por esse 
caminho, embora eu continue a crer que a 
África nunca foi tão bem governada como 
o é hoje, com excepção de algumas regiões, 
como o Kivu ou Darfur, onde as liberdades 
e o acesso à riqueza são relegados. A África 
é um grande estaleiro institucional. Somos 
os únicos a não o admitir. Seria necessário 

ajudá-la. Creio que é imperativo abrir a África 
ao mundo, mas terá de ser uma abertura con-
trolada. Uma África aberta ao mundo, mas 
não vulnerável. 

O que pode fazer a Europa? 

A força da Europa está na sua capacidade de 
escuta e de prudência. Mas é também essa a 
sua fraqueza. A Europa perdeu uma grande 
oportunidade de se posicionar na cena inter-
nacional entre 4 de Novembro de 2008 – data 
da eleição de Barack Obama  – e 20 de Janeiro 
de 2009, data da sua investidura à presidên-
cia dos Estados Unidos. Falta à Europa uma 
visão clara da sua própria postura internacio-
nal, como o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e a Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Cito o exemplo dos Chineses, que 
inundam os mercados informais africanos de 
objectos manufacturados, previamente importados 
na China, graças a uma moeda cronicamente 
subavaliada, continuando ao mesmo tempo em 
conformidade com as regras antidumping da 
OMC. Em vez de os esmagar, seria necessário 
ajudar o Africanos a se erguerem. Nesse sentido, 
a Europa poderia desempenhar um papel impor-
tante incitando, nomeadamente, o FMI a abordar 
a questão das paridades monetárias. 

“defendo  
um g180”

Marie-Martine Buckens

Sem a participação de todos os países – incluindo 
os mais pequenos e os mais pobres – no processo de 
decisão, caminhamos para um beco sem saída. É o que 
pensa, basicamente, o luxemburguês Charles Goerens, 
eurodeputado, membro da comissão Ambiente e Vice-
Presidente da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, 
e apaixonado por África e pelas agriculturas africanas. 
Entrevista. 
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Dossier

     
G20 e países em desenvolvimento

Charles Goerens. © EP

© Reporters



reformar a fiscalidade dos 
países em desenvolvimento 

I nteracções

Organizada por Eva Joly, Presidente da Comissão do Desenvolvimento do Parlamento Europeu, e 
Karel de Gucht, Comissário Europeu do Desenvolvimento, a conferência sobre a boa governação 
em matéria fiscal reuniu, em 9 de Dezembro de 2009, numerosos especialistas entre os quais 
László Kovács, Comissário Europeu responsável pela fiscalidade, Abou Baker Traore, Ministro 
das Minas do Mali, representantes do governo espanhol, da OCDE e representantes de ONG 
internacionais.   

 As intervenções realçaram de come-
ço uma dupla constatação. A fisca-
lidade é o melhor meio de fomentar 
o desenvolvimento que permitirá 

aos Estados do Sul serem menos dependen-
tes da ajuda internacional. Na prática, estes 
países conseguiram muito raramente criar 

sistemas fiscais eficientes. Pelo contrário, 
a evasão fiscal e a fuga de capitais para os 
paraísos fiscais fazem-lhes perder todos os 
anos milhares de milhões que poderiam 
servir para a construção de escolas, hospi-
tais e estradas e para outros programas de 
desenvolvimento. A causa de tudo isto é a 

corrupção das elites nos países africanos, 
mas também a desonestidade financeira e 
o sigilo bancário que são condicionantes de 
países do Norte.  

“Vítimas da evasão fiscal, de fraudes no comér-
cio transfronteiriço ou da aplicação de incen-
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tivos fiscais destinados a atrair capitais de 
investimento, estima-se que os países em desen-
volvimento perdem cerca de 385 mil milhões 
de dólares por ano”, relembra Eva Joly. “A 
economia informal – que por definição escapa 
a qualquer tributação – reduz na mesma pro-
porção a base tributária. Assim, no Quénia, 
60% dos rendimentos fiscais do país beneficiam 
apenas 0,2% da população, o que não permite 
a colecta de recursos suficientes para assegurar 
as necessidades vitais do país.”  

A evasão fiscal representa actualmente pelo 
menos três vezes os montantes da ajuda ao 
desenvolvimento, considerou, por sua vez, 
Karel de Gucht.  
Perante tais contradições, a prioridade está 
em sanear a fraqueza dos sistemas fiscais dos 
países em desenvolvimento. É um investi-
mento a longo prazo – não se reforma uma 
administração fiscal num ano – de que são 
responsáveis os governos em questão e os 
doadores. Actualmente, só 0,2% da ajuda 

pública ao desenvolvimento são destinados à 
melhoria dos sistemas fiscais.  

Fala-se de progressos nestes últimos tempos. 
“Progredimos mais nos últimos 10 meses do 
que em 10 anos”, afirmou Jeffrey Owens, 
director do centro de política e administra-
ção fiscal da OCDE. Ao lembrar os com-
promissos do G20 de Londres, em Abril de 
2009, de controlar os paraísos fiscais, Jeffrey 
Owens encorajou as ONG a manterem a 
pressão sobre os responsáveis políticos.  

Uma outra iniciativa importante, sobretu-
do por vir do Sul, é a decisão tomada por 
países africanos de assumir as suas próprias 
responsabilidades através do lançamento do 
“Fórum Africano sobre a Administração 
Fiscal”, em Novembro de 2009. A criação 
desta rede apoiada pela OCDE e pela UE 
deve permitir aos altos funcionários afri-
canos do serviço de tributação enunciar as 
necessidades e prioridades da África em 

matéria fiscal e desenvolver e partilhar as 
melhores práticas no intuito de reforçar as 
capacidades neste sector.  

“Espero que esta conferência permita uma 
verdadeira consciencialização e incite a 
Comissão Europeia a integrar mais a pro-
blemática ‘impostos e desenvolvimento’ 
nas suas futuras propostas”, concluiu Eva 
Joly. A dinâmica deputada e antiga juíza de 
instrução está também decidida a bater-se 
para que as empresas multinacionais sejam 
obrigadas a incluir informações pormeno-
rizadas sobre as actividades, rendimentos 
e impostos pagos, país por país, nos seus 
relatórios anuais. A.M.M. 

Sítio web: http://ec.europa.eu/development/
services/events/tax_development/index.htm

Eva Joly, Presidente da Comissão do Desenvolvimento do Parlamento Europeu e Karel De Gucht, antigo Comissário Europeu 
do Desenvolvimento. © EP
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“As negociações comerciais 
devem reflectir o novo consenso 
global sobre a fome” 

Em Roma, explica-nos Olivier De 
Schutter, todas as questões delicadas 
foram adiadas. Algumas questões 
difíceis foram apenas mencionadas, 

o mais das vezes esquecidas ou simples-
mente adiadas sob pretexto de esperar pelos 
resultados dos estudos em curso. São estas: 
o problema dos agrocombustíveis, a especu-
lação sobre as terras nos países do Sul e as 
reformas relativas ao comércio internacional, 
mesmo se, insisto em dizê-lo, as questões de 
comércio mundial são mais complicadas, na 
sua relação com a questão alimentar, do que 
aquilo que nós poderíamos pensar. 

Qual é a sua visão do futuro? 

Nos próximos meses teremos que debater 
essas questões fundamentais. Coloca-se, 
porém, a questão de saber com quem e 
de que maneira fazê-lo. São questões em 
aberto. Em contrapartida, o que é novo e 
que vale a pena sublinhar é a entrada em 
cena do Comité Mundial para a Segurança 
Alimentar. Este comité já existe desde 1996, 
mas era ineficaz porque não incluía os 
Estados. Era um espaço de debate onde 
não se tomavam decisões e sem visibilidade. 
Reformado, inclui agora não só os Estados, 
mas também organismos internacionais 
como o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), o Banco Mundial (BM) e a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), 
bem como as organizações da sociedade 
civil. É praticamente um miniparlamento 
que permitirá maior coordenação através do 
PNUD (Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento).  

Falar de segurança alimentar é falar de comér-
cio internacional. Como analisa as negociações 
sempre difíceis sobre este ponto na OMC? 

Eu penso que, infelizmente, o comércio 
internacional será apresentado como a 
panaceia que arrisca de enganar as popu-
lações. Estamos perante uma declaração 
que afirma, por um lado, que vamos ajudar 
os “pequenos”, mas apresenta, por outro, 
o comércio internacional como sendo o 
remédio milagroso para todos os males. 
Ora, os países que querem aumentar as 
suas exportações e, por conseguinte, a sua 
capacidade de acesso aos mercados estran-
geiros, criam a insegurança alimentar no 
seu próprio interior. Quem perde são quase 
sempre os pequenos. Para aumentarem as 
suas exportações é necessário aumentar os 
investimentos, e, sendo assim, quem perde 
são os pequenos produtores. Assiste-se a 

uma corrida para o acesso às melhores terras 
e à água. A questão central reside no protec-
cionismo. Eu sou partidário de uma solução 
que dê aos Estados o direito de proteger a 
sua agricultura.  

O problema é que estamos a viver uma 
diminuição das protecções tarifárias deri-
vada dos acordos bilaterais ou provocada 
pelas exigências dos mutuantes de fundos. 
Os Estados do Sul  não utilizaram todos os 
mecanismos flexíveis da OMC. É verdade 
que isso permite-lhes exportar bananas ou 
algodão. Mas quais são os resultados? Esta 
situação não permite aumentar a susten-
tabilidade da agricultura dos países em 
desenvolvimento. Está aí a causa principal 
da segurança alimentar. M.M.B. 

Palavras-chaves 
Food security; Olivier De Schutter; FAO.

Marie-Martine Buckens

Em fins de 2009, a FAO anunciou que a barra dos mil milhões de subalimentados foi ultrapas-
sada a nível mundial. De Roma – onde teve lugar a Cimeira sobre a alimentação, em Novembro 
último – até à Cimeira de Copenhaga sobre o clima, em Dezembro, a questão da segurança 
alimentar foi várias vezes tema de discussão. Sem grandes resultados, no entanto, apesar dos 
repetidos avisos dos peritos da ONU, entre os quais Olivier De Schutter, relator especial para o 
direito à alimentação. Encontro.

ACP-UE
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revisão dos acordos de 
pesca da UE em 2012?   

 U 
m “livro verde” de 2009 da 
Direcção-Geral das Pescas e 
Recursos Marítimos da Comissão 
Europeia envolveu uma vasta 

consulta pública sobre o futuro das pescas, 
incluindo cientistas, a sociedade civil e muitos 
outros interessados. A Comissão Europeia 
está agora a realizar uma avaliação de impacto 
da PCP, baseada nesta consulta, que inclui o 
tipo de acordos futuros com países terceiros.

Os barcos da UE têm uma longa tradição 
de pesca na África Ocidental, para dar 
resposta à dependência de peixe importado 
que constitui dois terços das necessidades. 
Quando Espanha e Portugal aderiram à 
UE em 1986, os seus acordos bilaterais 
de pesca com países africanos passaram a 
ser incluídos nos acordos UE. Estes acor-
dos – sobretudo licenças de pesca a título 
de compensação – foram reformulados em 
2002 e passaram a designar-se “Acordos de 
Parceria de Pesca”, colocando mais a tónica 
no desenvolvimento do sector da pesca arte-
sanal nos países africanos.   

O estudo da SCNS refere que os acordos 
com outros países custaram à UE mais de 
150 milhões de euros em 2009, ou 16,8% 
do orçamento total das pescas da UE, e 
envolveram cerca de 718 embarcações, prin-
cipalmente de Espanha, França e Portugal. 
Interroga-se se os acordos promovem o 
desenvolvimento sustentável com base 
numa avaliação do seu impacto nos países 
da África Ocidental – Mauritânia, Guiné, 
Senegal e Guiné-Bissau. 

“O conceito de pescas e de peixe como pré-
requisito da segurança alimentar parece ser 
esquecido, influenciado pelos Estados com 
grandes interesses comerciais”, conclui a 
SCNS. As espécies do fundo e outras popu-
lações de peixes têm sido sobreexploradas e 
a SCNS também tem dúvidas se o dinheiro 
da UE serve para desenvolver o sector na 
África Ocidental.

> “Parcerias verdadeiras”
A SCNS quer ver “parcerias verdadeiras 
assentes na coerência entre as políticas da 
pesca, do desenvolvimento e do comércio” 
e sugere que os acordos deviam gerir mel-
hor os recursos haliêuticos e desenvolver 
o sector. Para que isso aconteça, quer que 
a Direcção-Geral do Desenvolvimento da  

Comissão Europeia participe nas futuras 
negociações, em vez de estas serem con-
duzidas exclusivamente pela DG das Pescas 
e Assuntos Marítimos. E como os recursos 
haliêuticos ultrapassam obviamente as fron-
teiras, recomenda que as futuras parcerias 
sejam estabelecidas numa base regional.

A SCNS pretende igualmente que todos os 
governos da UE sejam activamente implica-
dos nas negociações – e não apenas os países 
com interesses na exploração destes recur-
sos – e refere que devia ser posto termo aos 
subsídios a embarcações da UE. Devia ser 
dada prioridade ao desenvolvimento deste 
sector da África Ocidental e em especial 
à pesca em pequena escala, com envolvi-
mento das comunidades locais para impedir 
que os recursos continuem a esgotar-se. Só 
quando forem devidamente documentados 
excedentes de recursos haliêuticos é que 
devem ser negociados acordos comerciais: 
“Se se verificar escassez de peixe, são os 
africanos ocidentais que devem ter direi-
to de precedência quanto ao seu próprio 
peixe”, refere o estudo da SCNS. D.P.

Em 2010 assistiremos 
à redacção pela União 
Europeia do projecto de 
Política Comum das Pescas 
(PCP) da UE, que se prevê 
que inclua uma nova 
abordagem relativamente 
aos acordos de pesca com 
países terceiros a partir 
de 2012. Uma avaliação 
pormenorizada dos acordos 
existentes com a África 
Ocidental, intitulada “Fixar 
limites – Acordos de Pesca 
da UE na África Ocidental” 
e realizada pela Sociedade 
de Conservação da Natureza 
da Suécia (SCNS), salienta 
algumas das deficiências dos 
actuais acordos.      

Palavras-chaves 
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Madeira ganesa 
“verde” para a Europa

Em fins de 2010, 
desembarcarão nos portos 
europeus as primeiras 
cargas de madeiras 
ganesas certificadas “legais 
e sustentáveis”. É uma 
grande estreia que resulta 
de negociações iniciadas 
há vários anos com a 
União Europeia (UE) e 
que deverá desenvolver-se 
progressivamente. Serão 
assinados dentro em breve 
outros “Acordos de Parceria 
Voluntários”, começando já 
com a República Democrática 
do Congo (RDC). 

Em 20 de Novembro de 2009, em 
Bruxelas, foi assinado o Acordo 
de Parceria Voluntário (APV) 
entre o Gana e a UE, pelo chefe 

de missão do Gana na UE, Nana Bema 
Kumi, pelo Comissário Europeu, Stavros 
Dimas, titular do pelouro do Ambiente, e 
pelo Ministro sueco da Agricultura, Eskil 
Erlandsson, que nessa altura era Presidente 
do Conselho da UE.  

O acordo incide sobre a aplicação da regula-
mentação, governação e comércio no sector 

florestal (FLEGT). Este plano de acção, 
instaurado pela UE e Estados-Membros em 
2003, pretende aumentar a capacidade dos 
países em vias de desenvolvimento em con-
trolar a exploração ilegal das suas florestas 
pela melhoria da soberania nacional, mas 
também reduzir o comércio de madeiras 
ilegal – recorrente – entre estes países e a 
União Europeia.  

A FLEGT estabelece um quadro legal de 
vigilância e de acompanhamento capaz de  
garantir que a madeira comercializada no 
mercado comunitário é adquirida e expor-
tada legalmente, de acordo com a legislação 
em vigor no Gana. O acordo cria igual-
mente um sistema nacional de seguro legal 
para qualquer madeira e quaisquer produtos 
derivados comercializados na UE e no mer-

cado nacional ou nos países não pertencen-
tes à UE. Prevê igualmente que terceiros 
independentes efectuem auditorias a todo o 
sistema de controlo. Estas auditorias serão 
divulgadas. O sistema é comparado frequen-
temente com o processo de Kimberley, ins-
taurado em 2003 e cujo sistema de certifica-
ção tem por objectivo parar com o comércio 
de diamantes nas zonas de conflito. 

Mas a Comissão Europeia previne: para o 
acordo ser aplicado com sucesso, será neces-
sário que os responsáveis políticos se empe-
nhem, que sejam efectuados investimentos 
em diversos domínios e que os sistemas 
regulamentares sejam reforçados. Um pro-
grama financiado pela Comissão Europeia, 
França, Países Baixos, Reino Unido e pelo 
Banco Mundial virá complementar os recur-
sos internos do Gana para ajudar este país a 
pôr em prática o acordo. 

Há mais cinco países que estão em nego-
ciações – Camarões, Libéria, Vietname, 
Indonésia e Malásia – e dois em fase preli-
minar de discussão – o Gabão e a República 
Centro-Africana. M.M.B.

A UE importa perto da metade dos 
produtos florestais exportados pelo 
Gana, o que corresponde a um mer-
cado de aproximadamente 350 milhões 
de euros por ano. A madeira é a quarta 
fonte de rendimentos da exportação do 
país, a seguir ao ouro, turismo e cacau.

Palavras-chaves 
FLEGT; madeira; Gana; UE; RDC. 

Jogo de crianças com brinquedos de transporte de madeira, Gana. 
© Reporters/LAIF
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É um sinal dos tempos. Após 
ter lançado o grande estaleiro 
dos “Acordos de Parcerias 
Económicas” (APE) com o 
grupo dos países da África, 
das Caraíbas e do Pacífico, 
a União Europeia decidiu 
reexaminar a associação 
que a vincula aos países 
e territórios ultramarinos 
(PTU). A nova parceria 
preconizada persegue três 
grandes objectivos: reforçar 
a competitividade, reduzir a 
vulnerabilidade e promover 
a cooperação entre os PTU e 
outros parceiros.

AComissão Europeia apresentou em 
6 de Novembro de 2009 a sua 
comunicação sobre uma nova par-
ceria entre a UE e os PTU (http://

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2009:0623:FIN:PT:PDF). 
Esta nova comunicação inscreve-se na nova 

consulta pública lançada pela Comissão 
em Junho de 2008, após a publicação do 
Livro Verde sobre as relações entre a UE e 
os PTU. Faz o balanço destas consultas e 
apresenta elementos para uma nova parce-
ria destinada a substituir a actual Decisão 
de Associação Ultramarina cujo prazo de 
vigência expira em Dezembro de 2013. 
O objectivo é servir de orientação para o 
trabalho a realizar em 2010-2011, em par-
ceria com os PTU e os Estados-Membros 
aos quais estes estão ligados (Dinamarca, 
França, Países Baixos e Reino Unido), com 
vista a preparar, antes do final de 2013, 
propostas legislativas concretas que alterem 
a associação actual.

> Excepções 
“Na sequência desta consulta”, explica a 
Comissão, “é correntemente aceite que a 
tónica, colocada actualmente na luta con-
tra a pobreza nas relações entre a UE e os 
PTU, deixou de corresponder à realidade 
do terreno, sendo assim necessário adoptar 
uma nova abordagem. A relação especí-
fica que une os PTU e a UE deverá ser a 
pedra angular desta nova lógica, deverá 
ter em conta as especificidades dos PTU 
e, designadamente, o seu desenvolvimento 
económico e social, a sua diversidade e a sua 
vulnerabilidade, bem como a sua importân-

cia ambiental. Deverá também contribuir 
para reforçar a sua capacidade de adaptação 
e a sua competitividade”.

Há, todavia, algumas excepções. É o caso 
de Anguila, Mayotte, Montserrate, Santa 
Helena, as Ilhas Turcas e Caicos, bem como 
Wallis e Futuna, para os quais, reconhece a 
Comissão, “poderia justificar-se uma abor-
dagem de luta contra a pobreza”, na medida 
em que reúnem hoje as condições para bene-
ficiarem da ajuda ao desenvolvimento.  

Relativamente à cooperação comercial e 
financeira, a Comissão preconiza manter 
as preferências pautais não recíprocas que 
lhes são concedidas actualmente, “sem pre-
juízo das eventuais revisões que possam 
ser indispensáveis”. Seria nomeadamente o 
caso se um PTU decidisse aderir a um APE 
concluído entre a UE e um grupo regional 
ACP. Assim, faz observar a Comissão, “o 
APE Cariforum − UE já permite integrar 
os PTU no campo de aplicação do acordo. 
Se um PTU e o Estado-Membro a que ele 
está ligado o pedirem, a Comissão aceitará 
integrar este PTU no campo de aplicação do 
APE”. M.M.B. 
 

Palavras-chaves 
PTU; APE; UE; nova parceria. 

Os países e territórios 
ultramarinos em cura  
de emancipação
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Mamoudzou, Mayotte. 
© Reporters/Image Source
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Fundos da UE para 13 países 
AcP a fim de amortecer o 
impacto da crise económica 

(em milhões 
de euros)

V-FLEX FLEX Outro 
financiamento 

FED

Total

Benim 25.00 1.40  26.40

Burundi 13.60  13.60

República Centro Africana 7.60   7.60

Comores 4.70 0.33 2.24 7.27

Gana 35.00   35.00

Granada 5.00 0.29  5.29

Guiné-Bissau 8.00 3.18  11.18

Haiti 30.00   30.00

Malavi 25.00   25.00

Maurícia 10.90   10.90

Seicheles 9.00  7.50 16.50

Serra Leoa 12.00   12.00

Zâmbia 30.00   30.00

Total 215.80 5.93 9.74 230.74

 V -FLEX” é uma iniciativa adop-
tada pela UE em Agosto de 
2009 para amortecer o impac-
to da crise económica nos paí-

ses ACP e conta com um orçamento global 
de 500 milhões de euros. “O mecanismo 
FLEX-Vulnerabilidade é o mecanismo de 
resposta rápida da UE para ajudar estes paí-
ses a manterem as suas despesas prioritárias, 
contribuindo assim para reduzir os custos 
sociais da crise nos países mais afecta-
dos”, afirmou Karel De Gucht, Comissário 
Europeu para o Desenvolvimento e Ajuda 
Humanitária. Funcionários da UE dizem 
que o orçamento remanescente será distri-
buído em 2010. 

Os fundos serão injectados directamente 
nos orçamentos dos governos dos países 
ACP, para poderem manter os níveis de 
despesa pública, especialmente nos sectores 
sociais, sem prejudicarem a estabilidade 
macroeconómica. Em relação aos Estados 
ACP que solicitaram o apoio financeiro do 
V-FLEX, a UE baseou os seus cálculos na 
previsão das perdas orçamentais e noutros 
critérios de vulnerabilidade. Funcionários 
da UE dizem que o mecanismo se destina a 
países com elevado grau de vulnerabilidade 
económica, social e política e que possu-

am políticas adequadas para combater a 
crise. Para o mesmo fim, vários países da 
mesma lista de beneficiários receberão tam-
bém montantes mais reduzidos do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED) e de 

um mecanismo “FLEX” destinado a apoiar 
as flutuações das receitas das exportações 
(ver o quadro a seguir quanto aos países e 
correspondentes montantes). D.P. 

Onze países africanos e dois das Caraíbas são os primeiros beneficiários de 215 milhões de euros 
do mecanismo de financiamento da UE FLEX-Vulnerabilidade (V-FLEX), destinado aos países de 
África, Caraíbas e Pacífico (ACP), segundo foi anunciado em Dezembro de 2009. Estes países 
são: Benim, Burundi, República Centro Africana, Comores, Gana, Granada, Guiné-Bissau, Haiti, 
Malavi, Maurícia, Seicheles, Serra Leoa e Zâmbia (ver quadro). 

V-FLEX = Instrumento FLEX-Vulnerabilidade
FLEX = Apoio às f lutuações das receitas das exportações 
FED = Fundo Europeu de Desenvolvimento

Quadro: Financiamento dos países AcP em resposta à crise (fontes da UE)

“

Crianças passeiam junto a um edifício colonial em ruínas, Bissau, Guiné-Bissau. © Reporters/AP
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A Bulgária é uma recém-chegada à parceria UE-ACP. Como economia em transição, também 
este país foi beneficiário de ajuda estrangeira nos últimos 20 anos. Apesar disso, este Estado dos 
Balcãs ganhou experiência em matéria de cooperação para o desenvolvimento quando o regime 
comunista estava no poder. Desde o início dos anos 60 até ao final dos anos 80, a Bulgária foi 
um dador de ajuda ao desenvolvimento a cerca de 40 países, incluindo algumas nações da África 
Subsariana. Alguns outros recém-chegados da Europa Oriental têm ligações idênticas. 

 De 1946 a 1990, a Bulgária par-
ticipou na ajuda aos movimen-
tos de independência africanos, 
em países como a África do Sul, 

Zimbabué (antiga Rodésia), Namíbia, 
Angola e Moçambique. Embora não hou-
vesse relações diplomáticas a nível gover-
namental, os líderes do Partido Comunista 
da Bulgária apoiaram activamente os movi-
mentos de libertação nestes países, a fim de 
os incentivar a integrar políticas socialistas 
nos seus programas políticos.

O Congresso Nacional Africano (ANC) 
da África do Sul estabeleceu relações 
com funcionários do governo e ONG da 
Bulgária no início dos anos 70. Quatro 
anos depois de ser nomeado Secretário-
Geral do ANC, Alfredo Nzo, que foi 
Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
governo de Nelson Mandela, fez uma 
visita de Estado à Bulgária, em 1973. Nos 
anos seguintes, delegações do ANC foram 
convidadas regularmente para os con-
gressos do Partido na capital da Bulgária, 
Sófia. O governo búlgaro deu ajuda huma-
nitária e militar ao ANC e em diversas 

ocasiões expressou-lhe publicamente a sua 
solidariedade. 

Aquando da independência de Angola e 
Moçambique, em 1975, a Bulgária concluiu 
acordos de amizade e de cooperação com 
estes dois países. Além disso, concedeu 
bolsas de estudo a estudantes africanos e 
nalguns países criou empresas comuns (por 
exemplo, empresas búlgaro-nigerianas). 

A maior parte dos antigos países socialistas 
prosseguiram objectivos semelhantes em ter-
mos de política de desenvolvimento. Nos anos 
70, a Polónia apoiou activamente o conceito 
de “Nova Ordem Económica Internacional”. 
Apesar de ser um país socialista, a Polónia 
conseguiu estabelecer relações com líderes 
africanos que se opunham ao comunismo. 
Outros países do bloco socialista centra-
ram-se mais em parcerias com movimentos 
comunistas. O Partido dos Trabalhadores 
Socialistas da Hungria, por exemplo, con-
cluiu acordos de cooperação interpartidários 
com a Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) e com o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA).

Mas haverá alguns elementos de ligação 
entre as políticas dos governos socialistas de 
há décadas e as políticas de desenvolvimento 
actuais dos novos Estados-Membros da UE 
provenientes da Europa Oriental? O percur-
so pessoal do antigo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Eslováquia, Eduard Kukan 
(em funções de 1998 a 2006) sugere que a 
resposta a esta questão é sim. Eduard Kukan 
foi diplomata checoslovaco de 1964 a 1991 e 
ocupou-se principalmente das relações do 
seu país com os diferentes países africanos. 
Como Ministro dos Negócios Estrangeiros 
do seu país utilizou os seus conhecimentos 
da língua suaíli, que aprendeu quando estu-
dava no Instituto de Relações Internacionais 
de Moscovo. Portanto, os actuais líderes 
políticos podem confiar nas suas qualifi-
cações e contactos pessoais adquiridos no 
passado para renovar a parceria dos seus 
Estados com certos países ACP.

* Jornalista freelance.

Os recém-chegados 
à parceria AcP-UE 
aproveitam 30 anos 
de relações

Tim Graewert*

Opinião
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Andrei Gromyko (na frente à direita), então Ministro dos Negócios Estrangeiros da antiga União Soviética, em reunião com Marcelino dos Santos,  
membro fundador da FRELIMO e, na altura, Ministro do Desenvolvimento e do Plano Económico de Moçambique, em Moscovo, 1977. © Reporters/Novosti



 O 
primeiro Fórum Cultural Europeu, 
planeado nesta Agenda, teve 
lugar em 29 e 30 de Setembro 
de 2009 em Bruxelas, e versou 

sobre, entre outros temas, a questão da 
relação entre a cultura e o desenvolvimen-
to. Esta questão foi debatida por Odile 
Quentin, Directora-Geral da Cultura, e 
Stefano Manservisi, Director-Geral do 
Desenvolvimento. O Sr. Manservisi des-
creveu a mudança que se verificou nesta 
relação. A cultura costumava ser a última em 
importância na política de desenvolvimento 
e é hoje uma abordagem transversal, desde 
que é reconhecido o seu papel essencial na 
criação de bases correctas para o diálogo. 

As sessões de trabalho do Fórum per-
mitiram analisar a situação cultural nos 
países ACP e fazer comparações interes-
santes entre o programa Cultura (destinado 
à Europa) e o programa  ACPCulturas 
(destinado aos países ACP). O programa 
ACPCulturas não existe desde há muito, 
pelo que veicula menos experiência, e tam-
bém beneficia de menos financiamento para 
um número de países maior (6 milhões de 
euros para 79 países ACP, em comparação 
com os 400 milhões de euros para 27 países 
europeus). O programa ACPCulturas tem 
menos visibilidade junto dos  cidadãos a que 
se destina.

Francisco D’Almeida (da Associação Cultura 
e Desenvolvimento) fez eco da impaciência 
dos operadores de terreno africanos e do seu 
desejo de serem testemunhas da aplicação 
concreta das políticas locais e nacionais de 

que beneficiam as suas actividades cultu-
rais diárias e, igualmente, de beneficiarem 
de uma melhor estruturação dos mercados 
nacionais e inter-regionais. Foi também um 
tema de debate a questão dos vistos dos ope-
radores não pertencentes à União Europeia. 
As plataformas culturais europeias, que estão 
empenhadas em influenciar as políticas dos 
seus governos, foram apontadas como um 
modelo interessante.

É uma realidade que o trabalho em rede 
constitui hoje uma prática de trabalho cor-
rente, que é aplicada a todos os projec-
tos culturais. Na 3.ª Conferência Mundial 
Culturelink, realizada em Zagreb de 13 a 15 
de Novembro de 2009, debateu-se o estatuto 
das redes culturais em relação à tomada de 
decisão política nacional e transnacional. 
A Culturelink Network é uma instituição 
financiada pela UNESCO e pelo Conselho 
da Europa, cujos membros reafirmam a 
importância da redefinição das políticas 
culturais nos tempos de hoje, tempos estes 
em que a tecnologia facilita a interacção e 

concebe as práticas culturais numa paisa-
gem de comunicação digital em constante 
mutação. Foram sublinhadas questões bási-
cas relativas ao valor das redes culturais em 
estratégias de desenvolvimento sustentável, 
através de exemplos da América Latina (a 
Rede Latino-Americana de Artes para a 
Transformação Social) e de África (a Rede 
ARTerial).

Por conseguinte, as actividades em rede 
empreendidas entre operadores representam 
uma prioridade para a política cultural e são 
essenciais para responder às necessidades 
urgentes das indústrias culturais no hemis-
fério Sul do Globo.

* Resolução do Conselho de 16 de Novembro de 2007, 
relativa à Agenda Europeia para a Cultura, no Jornal 
Oficial da União Europeia, C 287/1, 29.11.2007.

A cultura é um instrumento 
fundamental no concerto das 
relações internacionais da 
União Europeia. É um dos 
temas que emergiu em 2007, 
quando o Conselho aprovou 
a Agenda para a Cultura*, 
baseada em três ambiciosos 
conjuntos de objectivos: 
diversidade cultural e diálogo 
intercultural; cultura como 
catalisador da criatividade; e 
cultura como elemento vital 
nas relações internacionais. 

Política cultural: os 
operadores envolvem-se 
em actividades em rede

Andrea Marchesini Reggiani
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dar eco ao terceiro  
poder: o local
As autoridades locais e regionais devem participar na gestão dos recursos da cooperação para 
o desenvolvimento ao lado dos governos e de organizações não governamentais experientes, a 
fim de tornar essa gestão mais eficaz. É o que ressalta dos “Encontros da cooperação descen-
tralizada”, organizados  no Comité das Regiões em Bruxelas, em 2 de Dezembro de 2009, em 
colaboração com  a Comissão Europeia. Uma decisão importante ao concluir estes encontros foi 
a instauração de um diálogo político sobre a cooperação descentralizada, que deverá levar a 
termo a uma maior incidência das expectativas dos poderes locais europeus e dos países bene-
ficiários na programação da ajuda da União Europeia. 

Encontros da cooperação descentralizada  

 Reuniram-se em Bruxelas, no Comité 
das Regiões, instituição da União 
Europeia, participantes oriundos de 
todos os continentes, para debaterem 

projectos, programas e perspectivas relativos 
à cooperação descentralizada e, sobretudo, 
definir o lugar das autoridades locais. Para 
o Comissário Europeu do Desenvolvimento, 
Karel De Gucht, “as autoridades locais e 
regionais contribuem com uma perspectiva, 
uma experiência e competências únicas em 
matéria de acção sobre questões de desen-
volvimento”. É um ponto de vista que acolhe 
a adesão de Luc Van den Brande, Presidente 
do Comité das Regiões, que declara: “As 

ONG já estão muito activas neste domínio. 
Não seria oportuno imitá-las. Devemos 
sobretudo concentrar os nossos esforços na 
qualidade da gestão da ajuda ao desenvolvi-
mento aos níveis local e regional dos nossos 
parceiros.”  

Corps Para além dos debates gerais, foram 
organizadas quatro mesas-redondas, cujas 
conclusões e recomendações principais 
foram as seguintes:  

•  Eficácia da ajuda. O “bom” projecto é 
aquele que é definido pela população em 
função das suas necessidades. É, pois, 
necessário ter em conta as autoridades 
locais na elaboração da política europeia 
de desenvolvimento.  

•  Governação local. Implica todos os inter-
venientes locais e regionais, os governos, a 
sociedade civil e a população. Os poderes 
locais devem gerir uma parte da ajuda. 
Isso, a ajuda orçamental, por exemplo, já 
não o permite.  

•  Energia. Para este tema, que está ligado 
aos temas da protecção do ambiente e das 
alterações climáticas, a acção local é muito 
importante. Exemplos: a independência 
energética de São Paulo, que produz prati-
camente 45% da sua própria energia, ou a 
reflorestação de Paris.  

•  Objectivo de desenvolvimento do milé-
nio – Saúde.  As autoridades locais parti-
cipam muito raramente na definição das 
políticas de saúde. É algo que terá de 
mudar.  

As decisões imediatas anunciadas no fim 
dos encontros consistem em elaborar um 
atlas que contenha uma lista de programas e 
projectos de cooperação europeia das auto-
ridades locais; fomentar um diálogo contí-
nuo que prolongue no tempo estes primeiros 
encontros; e criar um fórum na Internet 
sobre, entre outros, os fundos europeus des-
tinados à cooperação descentralizada.  

A Comissão Europeia, através de uma 
declaração do seu Director-Geral do 
Desenvolvimento, Stefano Manservisi, pro-
meteu agir de maneira que as opiniões das  
autoridades locais e regionais sejam tidas em 
conta pela União Europeia, no âmbito das 
acções das Nações Unidas, neste ano 2010, 
sobre os objectivos de desenvolvimento do 
milénio. H.G. 

Palavras-chaves 
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Khalifa Sall, Presidente da Câmara de Dacar, Senegal, 
na Conferência sobre a Cooperação Descentralizada, 
Bruxelas. © Comité das Regiões



greenpeace chega  
à África

S ociedade Civil em Acção

Após a Europa e a América, Greenpeace instala-se em África e ataca-se ao aquecimento climático, 
à desflorestação e ao excesso de pesca. Motivo desta instalação: uma melhor gestão dos recursos 
naturais deve ser benéfica, a prazo, para a segurança alimentar e a luta contra a pobreza. 

 No Greenpeace, a actualidade des-
tes últimos meses tem sido muito 
africana. Desde o Outono passa-
do, a nova Directora executiva de 

Greenpeace Internacional é sul-africana e cha-
ma-se Kumi Naidoo, doutorada em Ciências 
Políticas pela Universidade de Oxford. A 
senegalesa Michelle Ndiaye Ntab acaba de 
tomar as rédeas das três primeiras implanta-
ções africanas da associação arco-íris: Cabo, 
Kinshasa e, dentro em breve, Dacar. 

Encontro. 

Que imagem da África defende? 

Michelle Ndiaye Ntab: Depois de ser duran-
te um longo período afro-pessimista, defen-
do hoje uma análise mais matizada. É 
verdade que existe uma África que não 
progride, ou seja, a África da má gover-
nação e da corrupção, a África que carece 
de governos visionários e cuja sociedade 
civil, por falta de caixa de ressonância, não 
consegue fazer-se ouvir. Mas há também 
a África que avança, mas com pouco eco 
nos meios de comunicação social. Vejamos, 

por exemplo, o Burquina Faso. Encravado 
e demasiado dependente do algodão, este 
país conseguiu, em poucos anos, diversificar 
consideravelmente a sua produção agrícola, 
exportando feijão verde e tomate-azeitona 
para a União Europeia. Lembre-se da posi-
ção comum assumida pelo grupo “África” 
algumas semanas antes da conferência de 

Copenhaga sobre as alterações climáticas. 
Uma estreia! Pensemos também nas opções 
de desenvolvimento operadas desde 2000-
2001 pela NEPAD (Nova Parceria para o 
Desenvolvimento da África), entre outras, 
sobre as auto-estradas e a fibra óptica. É a 
África que se renova! 

A telefonia, sem dúvida. Mas a promoção 
das auto-estradas em África... Será necessário 
explicar isso aos Europeus de Greenpeace... 

Para desbloquear os mercados regionais, 
será necessário prever infra-estruturas que 
permitam a mobilidade das populações e 
produtos entre os países, sobretudo quando 
não há acesso ao mar. Não é normal que 
as mercadorias transitem hoje pela Bélgica 
ou pela França para passarem de um país 
africano para outro! Se os nossos mercados 
se abrissem uns aos outros, seria possível 
fecharem-se a alguns produtos provenientes 
do Norte que influenciam negativamente os 
preços locais. Apesar disso, as preocupações 
ambientais são cada vez mais visíveis na 
NEPAD.  

Encontro com Michelle Ndiaye Ntab, Director executivo do Greenpeace 
na África, especialista da governação, saúde e desenvolvimento. 

Philippe Lamotte*
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Michelle Ndiaye Ntab. © Greenpeace

Activistas de Greenpeace na Cimeira UE-África 2007, Lisboa, Portugal. © Reporters/AP
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Diz-se às vezes que a África tem necessidade 
de líderes fortes e não pode dar-se ao luxo da 
democracia. 

Se a África está hoje no estado em que se 
encontra, é porque numa dada época ela 
acreditou que não era importante ter institui-
ções políticas fortes. A única coisa que conta-
va era atrair os investidores e com o dinheiro 
deles fazer funcionar a economia. O proble-
ma é que se exige hoje que a África faça em 
cinquenta anos o que a Europa fez em três 
séculos. O Ocidente esquece  às vezes que 
uma nação constrói-se sempre por etapas. Eu 
penso sinceramente que o advento da demo-
cracia é indissociável de uma sociedade civil 
forte, de partidos fortes e de líderes fortes.  

Quais são as prioridades de Greenpeace em 
África? Irá adoptar os mesmos métodos que os 
militantes europeus ou americanos? 

Depende. Na República Democrática do 
Congo, por exemplo, trabalhamos muito 
com as comunidades de base das regiões 
até agora poupadas pela desflorestação. Na 
África do Sul, trabalhamos com uma popu-
lação urbana e semiurbana mais instruída 
e mais consciencializada. Aí podemos exe-
cutar um trabalho directo de sensibilização 
do governo. Denunciamos determinadas 
opções políticas ou o comportamento de 
indústrias poluentes, mas insistimos muito 
sobre alternativas e os seus benefícios. Após 
um ano, Greenpeace já contava em África 

3800 membros – só particulares – que 
pagam uma cotização individual de 5,5 
euros por mês. Graças a um árduo traba-
lho de comunicação, iniciado em Outono 
de 2008, através dos canais de televisão e 
das rádios comunitárias, adquirimos rapi-
damente uma notoriedade extremamente 
incentivadora em todo o continente. Se este 
sucesso continuar, seremos independentes 
daqui a dois ou três anos.

* Jornalista freelance.
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A sociedade civil AcP em rede
Reunido em 10 e 11 de Dezembro de 2009 em Bruxelas, o Fórum da sociedade civil ACP decidiu 
constituir uma vasta rede virtual de diálogo entre todas as organizações civis e os seus pontos 
focais nos 79 países da África, Caraíbas e Pacífico, no intuito de trocar informações sobre os 
grandes desafios dos Estados ACP, a meio percurso da sua cooperação com a União Europeia no 
âmbito do acordo de Cotonu.

 “A 
vossa participação na elabo-
ração dos programas indica-
tivos regionais e nacionais é 
indispensável”, declarou no 

início da reunião o Sr. John Kaputin, que 
nessa altura era Secretário-Geral do grupo 
ACP, “como também o vosso parecer sobre 

a análise em curso do acordo de Cotonu a 
meio percurso, sem esquecer as negociações 
sobre os Acordos de Parceria Económica”. 
Por sua vez, Dominique Delicour do gabi-
nete de cooperação EuropeAid da Comissão 
Europeia convidou os participantes a assis-
tirem ao seminário regional que a Comissão 

organizará neste ano no Mali, no âmbito do 
diálogo estruturado. Convidou igualmente os 
representantes do Fórum a lerem o relatório 
elaborado pelos serviços da Comissão sobre 
a participação da sociedade civil  (http://
ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/
index_en.htm).

Durante a reunião – a terceira desde a cria-
ção do Fórum em 1997 – os representantes 
da sociedade civil queixaram-se dos pro-
cedimentos “complexos e burocráticos” da 
Comissão. Pediram também à Comissão a 
intervenção de um maior número de espe-
cialistas procedentes dos ACP em progra-
mas que lhes digam respeito. “A prática da 
Comissão de enviar peritos europeus não se 
traduziu em trocas ou na transferência de 
conhecimento. Pelo contrário, os numero-
sos relatórios redigidos não são utilizados e 
constituem uma perda de tempo e de dinhei-
ro”, frisou um representante. M.M.B. 

Palavras-chaves 
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A crise mundial afecta 
os diamantes africanos

Quando a Europa, a América 
e o Japão não compram dia-
mantes, não temos receitas. 
O resultado é que tivemos 

de proceder a grandes cortes no nosso 
orçamento. Primeiro foi o orçamento anual: 
no último a parte consagrada ao desen-
volvimento teve um corte de 5% e no 
actual foi de 7%. Tivemos de renunciar a 
alguns dos projectos que queríamos lançar”, 
disse o Ministro. Pior ainda, o estatuto do 
Botsuana de país de rendimento médio tem 
dificultado o acesso a fundos dos doadores 
internacionais nos dois últimos anos. 

As vendas de diamantes diminuíram inicial-
mente quando se caminhava para o período 
de festas no final de 2008. “Tivemos dois 
períodos em que nem um simples diamante 
foi vendido durante dois meses sucessivos: 
Outubro de 2008 e Natal de 2008. Algumas 
minas encerraram e os trabalhadores foram 
despedidos. Não faz grande sentido man-
ter a produção de diamantes quando estes 
não se vendem e têm de ser armazenados. 
Os preços foram afectados e mesmo a pre-
ços mais baixos não houve compradores. 
Felizmente que começámos de novo a ven-
der diamantes, mas ainda não recuperámos 

e mantemo-nos aos níveis de 2007”, afir-
mou o Ministro.

O décimo Plano de Desenvolvimento 
Nacional do Botsuana também foi afectado. 
Este plano de desenvolvimento para seis 
anos, aprovado em Agosto de 2009, arran-
cou tarde devido à incerteza quanto às recei-
tas. “Mesmo agora, pensamos que ainda não 
estamos livres de dificuldades. O resultado 
é que tivemos de recorrer às nossas reservas. 
Estamos a pedir muito mais emprestado 
do que era costume”, disse-nos o Ministro 
Skelemani. Acrescentou que a obtenção 
de empréstimos era vital para manter em 
curso alguns projectos, como a construção 
de três grandes barragens na parte sul do 
país, que não tem água nem rios. Contudo, 
o Ministro afirmou que os cortes na despesa 
não afectariam o fluxo de fundos do governo 
para adquirir medicamentos anti-retrovirais 
para os inúmeros habitantes infectados pelo 
vírus da SIDA.

> Atraso na agregação
 
Desde Abril de 2009 que o país voltou a ven-
der os seus diamantes, mas agora procura 
financiamento que não seja apenas gover-

O Botsuana, um país 
dependente dos diamantes, 
sem saída para o mar e com 
uma população de quase 2 
milhões de pessoas, assistiu 
em 2009 ao enfraquecimento 
do seu fulgor económico. 
As pedras preciosas são 
desde há muito um pilar 
da economia, assegurando 
metade das receitas do 
governo e 70%  das divisas e 
contribuindo para o invejável 
desenvolvimento social do 
país, que quase se tornou 
um modelo para o resto de 
África. Algumas minas de 
diamantes foram forçadas 
a encerrar na sequência do 
abrandamento económico 
mundial. Em 2010 há uma 
esperança de relançamento, 
mas o abalo provocou uma 
mudança de orientação 
dos planos do governo 
para o sector, com apelo 
a uma maior participação 
do sector privado na 
criação de um centro 
diamantífero de excelência, 
onde o Botsuana procederá 
ao corte, polimento e 
acabamento dos seus 
próprios diamantes, afirmou 
Phandu Skelemani, Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação Internacional 
do Botsuana, numa recente 
entrevista que concedeu a O 
Correio em Bruxelas. 

“
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namental para desenvolver o seu “hub” 
de diamantes ou minerais explorado pela 
Diamond Trading Company of Botswana 
(DTCB). O governo tem em vista a aquisi-
ção pelo sector privado de até 49 por cento 
de acções da DTCB. “Trata-se de uma 
área em que o sector privado se deve sentir 
bastante feliz por entrar. Tínhamos pensado 
que este negócio devia ser essencialmente 
do governo, mas é óbvio que não podemos 
prosseguir por esta via”, referiu o Ministro. 

O objectivo é a criação de um centro de 
excelência de topo de gama para polir, cor-
tar e acabar diamantes e onde também se 
possa efectuar a agregação. A agregação é a 
mistura de diamantes em bruto do Botsuana 

para venda com diamantes de outras partes 
do mundo, como a África do Sul, Canadá, 
Tanzânia e Namíbia. Esta operação já devia 
estar em curso no país a partir de 2009. “A 
agregação foi atrasada um ano precisamente 
por causa da instabilidade, mas vai voltar 
definitivamente porque pensamos que pro-
duzimos as gemas com maior valor. Não 
vemos porque é que a agregação devia ser 
realizada em locais que não produzem dia-
mantes”, disse o Ministro a O Correio.

A decisão de Dezembro de 2009 da Firestone 
Diamonds plc, com sede no Reino Unido e 
que tem operações mineiras tanto na África 
do Sul como no Botsuana, de arrancar 
com as operações comerciais de diamantes 

de quimberlito na mina BK11 do norte do 
Botsuana constitui um sinal de relançamen-
to do sector – embora neste caso seja uma 
empresa estrangeira e não nacional a injec-
tar dinheiro novo para o desenvolvimento 
da mina. As operações devem começar antes 
do prazo previsto no primeiro trimestre de 
2010, atingindo se a plena capacidade de 
produção de 1,5 milhões de toneladas de 
diamantes no terceiro trimestre de 2010. 
Philip Kenny, Presidente da empresa, afir-
mou numa declaração à imprensa que a 
decisão foi tomada tendo em conta a previs-
ta escassez da oferta de diamantes em bruto 
que se espera levar a uma alta do preço dos 
diamantes nos próximos anos. 

O turismo do Botsuana, outra grande fonte 
de receitas, tem-se mantido até agora, disse 
o Ministro Skelemani.Tal deve-se em parte 
ao facto de as pessoas marcarem antecipada-
mente as férias no Botsuana e não mudarem 
de planos à última da hora e também porque 
o país tem paisagens sem paralelo: o delta do 
Cubango, o Parque Nacional do Chobe e a 
Reserva de Caça do Centro do Calaári. O 
Botsuana também espera colher benefícios 
do Campeonato do Mundo da FIFA de 
2010 que se realizará na vizinha África do 
Sul, tendo alargado recentemente o aero-
porto da sua capital, Gaborone, para acolher 
aviões de longo curso a partir de Março de 
2010. D.P.

O abrandamento económico afectou o 
comércio de diamantes, uma actividade 
de capital muito intensivo, à escala mun-
dial, afirma Freddy J. Hanard, Presidente 
do World Diamond Centre (WDC) numa 
entrevista a O Correio. Sedeado na ci-
dade de Antuérpia, na parte flamenga 
da Bélgica, o WDC possui uma quota 
de 80% do comércio mundial de dia-
mantes em bruto e de 50% do comércio 
de diamantes lapidados. Os primeiros 
meses de 2009 foram extremamente 
difíceis, com os produtores a reduzirem 
a produção e as vendas, diz Hanard. 
Afirma que Antuérpia resistiu bem, com 
uma quebra de apenas 25% do seu 
comércio, tanto em diamantes brutos 
como lapidados de Janeiro a Novembro 

de 2009. Quais as suas previsões para 
o comércio mundial de diamantes bru-
tos em 2010? “Enquanto as vendas em 
2008 ascenderam a 13,4 mil milhões de 
dólares, este ano provavelmente cairão 
para 7,5 mil milhões de dólares e em 
2010 aumentarão para 12,5 mil milhões 
de dólares.” Prevê um ligeiro aumento 
de 0,4% do comércio mundial de dia-
mantes lapidados em 2010. “Teremos 
provavelmente de esperar 2011 para 
uma recuperação total, desde que não 
voltemos a ser atingidos por outra crise 
financeira. As vendas de diamantes não 
serão determinadas directamente pela 
procura dos consumidores finais, mas 
pela disponibilidade de financiamento”, 
refere Hanard.

UM ANO dE 2010 iNcErTO 
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Mina de diamantes, Botsuana. © Debswana 
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Um acordo aduaneiro entre os países da América 
Latina e a União Europeia (UE) concluído em Dezembro 
de 2009 no quadro da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), em Genebra, põe fim a um litígio 
comercial sobre as bananas que durou 15 anos, sendo 
um dos conflitos comerciais a nível mundial mais longos 
de sempre. Os agricultores das Caraíbas Orientais 
discordam.

 O 
ponto central do acordo concluí-
do entre os embaixadores da UE 
e dos países da América Latina 
reside num corte progressivo dos 

direitos aduaneiros aplicados pela UE às 
bananas importadas, passando da taxa actual 
de 176 EUR/tonelada para 114 EUR/tonela-
da, o mais cedo em 2017. Inclui uma redução 
inicial de 28 EUR/tonelada, passando para 
148 EUR/tonelada no momento da assinatura 
do acordo por todas as partes, que se espera 
ocorrer no início de 2010.

Os países da América Latina concordaram, 
em contrapartida, em não solicitar mais redu-
ções de direitos aduaneiros quando forem 
retomadas as conversações da Ronda de 
Doha da OMC sobre o comércio mundial. 
Como parte do pacote, os Estados Unidos 
concordaram igualmente em retirar todos os 
processos sobre bananas que tinham intenta-
do contra a UE na OMC, alguns dos quais 
estão pendentes desde 1993.

No momento em que O Correio é impresso 
o Conselho da UE ainda tinha de aprovar 
o acordo, antes da sua assinatura com os 
países da América Latina e o acordo de 
transacção com os EUA. Nos termos do 
Tratado de Lisboa, recentemente ratificado, 
o Parlamento Europeu também tem de dar 
a sua aprovação. “Foi o melhor acordo que 
conseguimos. Concilia os interesses legítimos 
de todas as partes. Sei que os produtores da 

África, Caraíbas e Pacífico (ACP) terão de 
enfrentar alguns desafios para se adaptarem 
à nova situação, mas a UE tudo fará para os 
ajudar”, disse Karel De Gucht, Comissário 
para o Desenvolvimento da UE. 

> compensação
A UE comprometeu-se a pagar até 200 
milhões de euros entre 2010 e 2013 para 
melhorar a competitividade e a diversifi-
cação económica e para atenuar as conse-
quências sociais da adaptação nos Estados 
ACP de produtores de bananas. A UE refere 
que o acordo concluído em Genebra dá 
tempo aos Estados ACP para se adaptarem 
e assegura maior previsibilidade no mercado 
das bananas. Os produtores das Caraíbas 
Orientais não estão convencidos. 

“Os países do grupo ACP que exportam 
bananas para a Europa não estão nada 
contentes com o ‘acordo’”, afirma Renwick 
Rose, Secretário-Geral da Associação 
de Agricultores das Ilhas do Barlavento 
(Windward Islands Farmers Association 
− WINFA). Diz que os exportadores da 
América Latina, dominados pelas três mul-
tinacionais dos EUA, Dole, Del Monte e 
Chiquita, têm mais de 80 por cento do mer-
cado europeu. Em contrapartida, as Ilhas 
do Barlavento (São Vicente e Granadinas, 
Santa Lúcia e Dominica) têm apenas uma 
quota de 1 por cento, não constituindo qual-

quer ameaça para o domínio da América 
Latina. Acrescenta: “Reduzir os direitos 
aduaneiros permite-lhes comercializar as 
suas bananas ainda mais baratas do que nós, 
obrigando os nossos produtores a abandona-
rem a sua actividade.” 

Renwick Rose receia que a compensação 
“bastante inadequada” levará tempo a che-
gar e interroga-se se de facto chegará aos 
agricultores. Refere que o montante da 
compensação garantida pela UE tem de ser 
dividido por todos os produtores do grupo 
ACP, incluindo os Camarões, a Costa do 
Marfim, o Gana, o Suriname e Belize.
 
A UE, os ACP e os países da América Latina 
também chegaram a acordo em Dezembro 
de 2009 sobre uma abordagem comum dos 
chamados produtos “tropicais” e de “erosão 
das preferências” nas negociações em curso 
da Ronda de Doha na OMC, em que os 
“produtos tropicais” serão objecto de maio-
res cortes de direitos, enquanto as reduções 
aduaneiras dos produtos de “erosão das 
preferências”, com interesse para os países 
ACP, serão realizadas durante um período 
relativamente mais longo. D.P.

Os agricultores das 
caraíbas Orientais 
criticam o “acordo 
fechado”  
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O Anjo da guarda da 
democracia ganha asas

gloria Mika  
supermodelo

 Gloria Mika estava em Paris desde 
há uma semana, vinda de Atenas, 
uma vez que vive nestas duas 
cidades. Era manifesto que a noite 

tinha sido curta. Ela tinha-se despachado 
para chegar ao ponto de encontro com O 
Correio na Gare do Norte. Viemos a saber 
mais tarde que ela trabalha bastante à noite. 
A única maquilhagem da sua face acetina-
da, de uma frescura quase juvenil, eram 
os lábios subtilmente nacarados. Fato de 
desporto, sem ornamentos, provavelmente 

para estabelecer a diferença entre o anjo do 
desejo sedutor dos desfiles de moda e o anjo 
da guarda da sociedade civil. Para ela, este 
dia é quase de descanso: só tem de comprar 
um bilhete para uma curta viagem ao Gana 
e apresentar um pedido de visto na embai-
xada deste país e à tarde tem um encontro 
com intelectuais activistas africanos, nome-
adamente da Guiné, na Bastilha. 

Com 29 anos, esta supermodelo já conta 
dez anos de desfiles. Com agências cul-

tas como a Elite, os maiores costureiros, 
Ungaro, Diesel, Escada, Pierre Cardin, 
Alphadi, Paul Mitchell, Kathy Heyndels, 
Yianos Xenis e Misu Mitsu ou joalheiros 
como Chris Aire de Los Angeles, graças a 
quem estabeleceu laços com Céline Dion. 
Foi a cara da prestigiada linha de produ-
tos de beleza L'Oréal e inspirou estrelas 
internacionais como Wyclef Jean, o criador 
dos Fugees, no seu clip “Sweetest girl”, em 
companhia de outros grandes nomes, Akon 
e Lil Wayne. Foi sondada para fazer filmes 

Com os seus 1,88m esguios e 
plena de beleza, de elegância 
e de inteligência, Gloria 
Mika, manequim greco-
gabonesa, ícone de grandes 
costureiros e criadores de 
produtos de beleza de luxo 
e inspiradora de estrelas da 
música, acaba de ver a sua 
notoriedade ganhar novo 
impulso. Depois do apelo que 
fez a todas as boas vontades, 
designadamente dos seus 
colegas manequins, para 
criar “Os Anjos da Guarda 
da Transparência”, a fim 
de vigiar o desenrolar das 
eleições no Gabão em Agosto 
último e em qualquer lado 
onde exista o risco de ser 
negada a escolha popular. 
A iniciativa criou um grande 
burburinho na rede. Desde aí, 
muito solicitada, Gloria Mika 
intervém a favor de diferentes 
causas. Com destreza e 
profissionalismo. E com 
coragem; a partir de agora 
tem contas a ajustar com 
gente poderosa.
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e suscitou mesmo o interesse de um grande 
cineasta americano.

Gloria Mika nasceu em Libreville, no Gabão. 
A sua família viveu três anos no Senegal, 
quando ela tinha seis, e ela guarda da 
infância uma memória intensa. Aos 15 anos 
foi para os Estados Unidos, para o Liceu 
Internacional Francês de Rochambeau, 
indo para Paris três anos mais tarde. Aí 
frequentou La Sorbonne – um BA em 
Comunicação-Relações Públicas – antes de 
concluir os estudos no American College de 
Atenas, para uma especialização em gestão 
das associações sem fins lucrativos com uma 
opção em análise política. Tem a intenção de 
apresentar uma tese de doutoramento sobre 
Gene Sharp, o teórico do fim da História em 
ligação com os da não violência, Gandhi e 
Martin Luther King. 

É verdade que ela participou aos 15 anos 
num desfile numa noite cultural no Gabão. 
Mas foi a sua participação aos 17 anos, 
apenas para se divertir, no concurso de 
“Miss Metropolitan” de Washington DC, 
de que saiu Primeira Dama de Honor, que 
atraiu para ela os olhares. Em pouco tempo 
participou em dois desfiles relativamente 
importantes numa gala do Banco Mundial e 
noutra da ONU, onde encontrou o estilista 
nigeriano Alphadi, de quem se mantém 
muito próxima. De regresso a Paris voltou 

a encontrar-se com a criadora senegalesa 
Claire Kane e depois com todos os outros 
grandes. 

> Um ícone de outro tipo
Gloria Mika já estava envolvida em vários 
projectos de desenvolvimento em países 
pobres, por exemplo um sobre a educação 
num bairro de lata no Haiti. Foi a decep-
ção provocada pelo curso que tomou a 
campanha eleitoral para as eleições de 30 
de Agosto no Gabão que a levou a tomar a 
decisão crucial de suspender momentanea-
mente o seu trabalho de manequim e lançar 
em 20 de Julho de 2009 o apelo aos Anjos 
da Guarda, primeiro no Facebook, depois 
criando uma página específica na Internet. 
Algumas horas mais tarde já tinham chegado 
dezenas de inscrições e alguns dias depois já 
eram centenas. O prazo era demasiado curto 
para influenciar verdadeiramente a trans-
parência destas eleições. Mas o frenesim 
provocado pelo apelo da Bela levou os meios 
de comunicação social a revelar em todo o 
lado as irregularidades e a informar sobre as 
brutalidades que as tinham manchado. 

Isto deu-lhe asas. Gloria Mika é agora um 
ícone de outro tipo. Escutada e não ape-
nas admirada. Recorre a todos os meios 
para impedir que os “Anjos da Guarda da 
Transparência” sejam absorvidos por pesso-
as com uma agenda pessoal ou com projec-
tos duvidosos. Os membros da associação 
devem ser pacifistas e não estar filiados 
em partidos políticos. Desde então ela é 
solicitada de todo o lado. Associações e per-
sonalidades da Guiné Conacri, do Congo 
Brazzaville, do Congo (RDC), intelectuais 
e activistas recorrem a ela, reclamam a 
sua presença. Ela fala em colóquios, em 
encontros de peritos, de investigadores, de 
políticos. Até mesmo os activistas tamiles. 
“Em Julho estive com os Tamiles para os 
apoiar. Preconizando o princípio de base 
do meu movimento, a não violência.” Por 
outro lado, continua a mobilizar em todas 
as direcções para ter mais anjos. Para uma 
futura campanha intitulada “Quebrar o 

silêncio”, sobre o tema dos três macacos 
que não querem ouvir, nem ver, nem falar, 
como por vezes a comunidade internacional 
depois das eleições no Gabão, ela conta com 
o apoio das suas amigas manequins, que 
querem igualmente colocar a sua beleza 
ao serviço da democracia e de designers 
famosos. 

Entre as chamadas telefónicas permanentes 
que recebe, são tantas as que vêm de conhe-
cidos preocupados com a sua segurança que 

ela acabou por lhes perguntar se tinham 
conhecimento de alguma ameaça precisa. 
“Não tenho medo porque não tenho inimi-
gos, só quero dar o meu modesto contributo 
de cidadã para ajudar os governos a melho-
rarem a sua governação. Se me quiserem 
matar, façam-no. Tudo o que terão é o meu 
cadáver e a minha desobediência.” H.G.

Em Julho estive com 
os Tamiles para os 

apoiar. Preconizando 
o princípio de base do 
meu movimento, a não 

violência 

Palavras-chaves 
Gloria Mika; Gabão; Guiné; Congo; 
eleições; Anjos da Guarda da 
Transparência; Elite; Ungaro; Diesel; 
Escada; Pierre Cardin; Alphadi; Paul 
Mitchell; Kathy Heyndels; Yianos Xenis; 
Misu Mitsu; Chris Aire; Céline Dion; 
Wyclef Jean; Sweetest girl; Akon; Lil 
Wayne; Hegel Goutier.
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Em foco

     

Gloria Mika em frente de La Bastille, Paris, símbolo da 
Declaração dos Direitos do Homem. © Hegel Goutier

Cortesia de Gloria Mika.
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N ossa terra

Os países em desenvolvimento mais pobres e vulneráveis chegaram a Copenhaga com consciência 
de que tinham pouco para oferecer e muito a perder. Vieram com as mãos quase a abanar.

Trevas antes  
da alvorada

 Lutámos por tudo aquilo que defen-
demos, mas como podem ver saí-
mos daqui com pouco”, declarou 
Dessima Williams, representante 

de Granada e da Aliança dos Pequenos 
Estados Insulares (AOSIS), aos 192 países 
nas primeiras horas de 19 de Dezembro, 
aquando do encerramento da Cimeira de 
Copenhaga sobre as alterações climáticas. 
No entanto, tal como fez a Etiópia em nome 
da União Africana (UA) e o Lesoto em 
nome dos Países Menos Avançados (PMA), 
Dessima instigou os presentes a adoptarem 
as três páginas que constituem o “Acordo de 
Copenhaga”, anunciado 12 horas antes pelo 
Presidente norte-americano, Barack Obama.

O mesmo acordo fora subsequentemente rejei-
tado por vários países em desenvolvimento, 
incluindo o Sudão, cujo líder carismático, 
Lumumba Di-Aping, afirmou que o acordo 
pedia que África “assinasse um pacto de sui-
cídio”. Por fim, o acordo foi “registado”, mas 
não adoptado, pela sessão plenária e os gover-
nos mundiais concordaram em continuar com 
as conversações internacionais sobre as altera-
ções climáticas, embora sem qualquer prazo 

para a sua conclusão ou acordo que conduzisse 
a um tratado juridicamente vinculativo. “Não 
vou esconder a minha desilusão. O nosso 
nível de ambição não foi atingido. Não existe 
qualquer acordo sobre a necessidade de um 
tratado que seja juridicamente vinculativo”, 
confessou aos jornalistas José Manuel Durão 
Barroso, Presidente da Comissão Europeia, 
exibindo um semblante cansado e desani-
mado. O acordo “não resolverá a ameaça das 
alterações climáticas”, constatou.

> Os países mais pobres tomam 
uma posição

O Acordo de Copenhaga e as decisões de 
continuar as conversações, tanto ao abrigo do 
Protocolo de Quioto, como da mais abran-
gente Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), 
foram os principais resultados da conferência. 
No entanto, o acordo é ineficaz e muito vago. 
Não especifica as reduções das emissões, nem 
a parte dos financiamentos a longo prazo que 
virá do público em oposição ao sector privado. 
O financiamento privilegiado assegura actual-

mente a quantia de 25 mil milhões de dólares 
e não 30 mil milhões de dólares.

De acordo com o grupo de transportes eco-
lógicos T&E, as referências explícitas a depó-
sitos de combustível foram excluídas, uma 
contribuição que poderia dar resposta a um 
quarto das necessidades de financiamento a 
longo prazo. A República do Malavi levou os 
PMA a insistirem nessa contribuição.

Alguns sugeriram que a experiência caótica 
da Cimeira Dinamarquesa poderia desviar 
as conversações internacionais sobre as alte-
rações climáticas para um novo fórum, tal 
como o Fórum das Grandes Economias, 
liderado pelos EUA, ou o G20. Este facto 
poderia deixar os países pobres sem voz, 
precisamente no momento em que a sua voz 
começa a ganhar força.

O Primeiro-Ministro da Etiópia, Meles 
Zenawi, que conduziu a primeira equipa afri-
cana de negociação conjunta em Copenhaga, 
afirmou que os africanos estavam lá para 
negociar e não para serem vítimas. A Etiópia 
e a França apresentaram um plano financeiro 

Alterações Climáticas

“

Detlef Sonnenberg*

Instalação na Conferência das NU sobre as Alterações Climáticas de 2009, Copenhaga, Dinamarca. © Reporters/UPP
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a exigir um imposto global sobre as transac-
ções financeiras, o imposto Tobin, e impostos 
sobre a aviação e o transporte marítimo. A 
sociedade civil africana esteve presente como 
nunca antes visto, com a presença de Tim 
Gore, activista da Oxfam, afiançando que as 
conversações sobre as alterações climáticas 
estavam cada vez mais parecidas com as con-
versações internacionais comerciais.

A experiência caótica da Cimeira 
Dinamarquesa poderia desviar as conversa-
ções internacionais sobre as alterações climá-
ticas para um novo fórum, tal como o Fórum 
das Grandes Economias, liderado pelos EUA, 
ou o G20. Este facto poderia deixar os países 
pobres sem voz, precisamente no momento 
em que a sua voz começa a ganhar força.

>  A estratégia climática da UE 
falha redondamente

A UE e a África estavam de acordo em 
muitas questões, desde a insistência na 
forte redução das emissões ao reconheci-

mento da necessidade de um financiamento 
substancial a longo prazo. Contudo, a UE, 
tal como a África, não conseguiram ver as 
suas expectativas concretizadas. Em última 
análise, a Europa foi relegada ao estatuto 
de espectador, enquanto os Estados Unidos 
da América, a China, a Índia, o Brasil e a 
África do Sul fechavam o negócio. Durão 
Barroso, frustrado, asseverou que ninguém 

demonstrou interesse na oferta da UE de 
aumentar o objectivo de redução de emis-
sões de 2020 para 30%, sugerindo que a sua 
estratégia para assegurar um acordo signifi-
cativo tinha falhado redondamente.

Yvo de Boer, chefe das alterações climáticas 
das NU, insistiu que o Acordo de Copenhaga 
foi “muito significativo a nível político”, pois 
tinha envolvido, pela primeira vez, dezenas 
de líderes mundiais nas conversações sobre 
as alterações climáticas. Entende-se, então, 
que Copenhaga é o início dos inícios em vez 
do fim, o que instigou os líderes da AOSIS, 
dos PMA e da UA a apoiarem um acordo 
que alguns estavam dispostos a descartar.

* Jornalista freelance.

    
Nossa terra

  

•	 			Ciência:	o	acordo	reconhece	que	o	
aumento global da temperatura deverá 
ser limitado a 2 ºC. Em 2015, será revisto 
e ponderado se o objectivo deverá ser 
reforçado para 1,5 ºC.

•	Mitigação:	no	final	de	Janeiro	de	2010,	os	
países desenvolvidos irão apresentar um 
compromisso de redução das emissões 
para 2020 à CQNUAC. A quantidade e a 
especificidade dependem dos mesmos. 
Os países em desenvolvimento comuni-
carão as acções de mitigação, que serão 
supervisionadas internamente através 
de “disposições para consultas internac-
ionais”. As acções apoiadas pelos países 
desenvolvidos serão supervisionadas a 
nível internacional.

•	Adaptação:	os	países	desenvolvidos	
concordaram em providenciar “recursos 
financeiros, tecnologia e reforço de ca-
pacidades adequados, previsíveis e sus-
tentáveis”, de forma a ajudar a adaptação 
dos países em desenvolvimento. 

•	Desflorestação:	um	curto	parágrafo	
menciona que a Redução de Emissões 
da Desflorestação e da Degradação 
Florestal (REDD) é “crucial” e que são 
necessários “incentivos positivos” (“um 
mecanismo REDD+”) para mobilizar 
recursos financeiros dos países desen-
volvidos.

•	Mercados:	o	acordo	favorece	os	merca-
dos, mantendo a porta aberta a sistemas 
cap-and-trade e impostos, também para 
a aviação e o transporte marítimo inter-
nacionais.

•	Financiamento:	os	países	desenvolvidos	
providenciarão um novo financiamento 
privilegiado adicional que “rondará” os 
30 mil milhões de dólares para o período 
entre 2010 e 2012, tendo prioridade 
os países mais pobres e vulneráveis. 
Os países desenvolvidos também “se 
comprometem com o objectivo de mobi-
lizar conjuntamente 100 mil milhões de 
dólares por ano até 2020” para os países 
em desenvolvimento.

•	Governação:	um	“Fundo	Climático	de	
Copenhaga” da CQNUAC irá gerir os 
fluxos financeiros relacionados com 
a mitigação das alterações climáticas 
dos países em desenvolvimento. Os 
novos financiamentos multilaterais para 
a adaptação estarão sujeitos a uma es-
trutura de governação em que os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento 
estão representados de forma igual.

•	Tecnologia:	será	criado	um	“Mecanismo	
de Tecnologia”, de forma a acelerar o 
desenvolvimento tecnológico e transferi-
lo para os países em desenvolvimento.

O AcOrdO dE cOPENHAgA

Em Copenhaga, houve algum desen-
volvimento na elaboração de textos 
técnicos, abrangendo várias questões, 
desde a reforma do mercado de car-
bono à REDD. Contudo, sem chegar a 
acordo na elaboração de um novo trat-
ado juridicamente vinculativo, esses 
textos são apenas trabalhos inacaba-
dos. Os países concordaram em fazer 
alguns melhoramentos ao Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) do 
Protocolo de Quioto, o que permite 
que os países ricos reduzam as 
emissões nos países pobres em vez 
de no seu próprio território. Actual-
mente, a África contabiliza menos de 
2% dos projectos do MDL. Para alterar 
este facto, no futuro, os países que 
não possuem projectos irão benefi-
ciar de taxas de registo de projecto 
deferidas e empréstimos. O conselho 
executivo do MDL desenvolverá 
igualmente metodologias top-down e 
simplificará requisitos adicionais para 
os projectos mais pequenos.

OS MErcAdOS 
FlOrESTAiS E dO 
cArbONO FicArAM 
ESQUEcidOS

Palavras-chaves 
Alterações climáticas; Copenhaga; 
União Africana (UA); Países Menos 
Avançados (PMA); Protocolo de Quioto; 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (CQNUAC); 
Manuel Barroso; Meles Zenawi; Yvo de 
Boer.

Protestador na Conferência das NU sobre as Alterações 
Climáticas em 2009, Copenhaga, Dinamarca © Reporters/AP
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“Passagem” entre três mundos

cabo 
verde 
 C

om uma superfície de praticamente duas vezes a do 
Luxemburgo – mas espalhada por dez ilhas perdi-
das no meio do Oceano Atlântico e na sua maioria 
áridas –, com recursos naturais praticamente inex-

istentes e uma população obrigada a emigrar, Cabo Verde tem 
o mérito de saltar do grupo de países menos desenvolvidos 
(PMD) para o dos países com rendimentos médios. É sem 
dúvida uma vantagem demasiado exigente para um país que 
colocou a ajuda maciça proveniente do estrangeiro, especial-
mente da UE, ao serviço do seu desenvolvimento. Mas, só por 
si, já é uma proeza. 
O segredo deste sucesso está no colocar a governação e os 
direitos do homem no cerne da sua política governamental, 
levando o índice Mo Ibrahim 2009 a apresentar Cabo Verde 
como um modelo de sucesso económico e de boa governação. 
Mas a verdadeira razão deste sucesso no índice Mo Ibrahim 
2009 – dirão todos os responsáveis cabo-verdianos – está no 
seu único verdadeiro recurso: os recursos humanos, tanto 
residentes no estrangeiro como no arquipélago. Teceu-se uma 
verdadeira teia entre a diáspora – com perto de 700.000 almas 

– e os cerca de 450.000 habitantes residentes no arquipélago, 
que beneficiam das suas remessas de fundos. 

Mas o país enfrenta ainda numerosos desafios: uma pob-
reza sempre presente, uma taxa de desemprego elevada, a 
dependência alimentar e energética quase total e uma dívida 
ainda mais difícil de gerir desde que o país deixou de benefi-
ciar das vantagens inerentes ao seu antigo estatuto de PMD. 
A solução será revitalizar o papel de trânsito que o país sempre 
desempenhou desde a sua criação. Trânsito para as Américas, 
e particularmente para a América do Sul, subcontinente com 
o qual mantém afinidades inegáveis desde a época de Amílcar 
Cabral e situado a menos de 3000 quilómetros. A autêntica 
ponte para a África continental muito próxima. E, por último, 
cooperação reforçada com a Europa por pertencer ao conjun-
to das ilhas da Macaronésia, entre as quais as ilhas Canárias, 
distantes apenas de 1500 quilómetros. Testemunha disso é a 
parceria especial, criada há dois anos entre a UE e Cabo Verde, 
que é a única do género no grupo dos Estados ACP.

Uma reportagem de 
Marie-Martine Buckens
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Singularidade reivindicada 
Uma nação nascida da primeira mundialização

 Entregue à natureza durante mais de 14 
séculos, excepção feita de esporádicas 
passagens de embarcações senega-
lesas ou mesmo – há quem o afirme 

– chinesas, o arquipélago de Cabo Verde 
conta com uma presença humana duradou-
ra apenas a partir de 1460.  Nessa altura, 
o navegador Diego Gomes tomou posse do 
arquipélago, que ficou assim sob domínio da 
Coroa de Portugal em 1494. Terra de mari-
nheiros, recrutados para a pesca da baleia, 
escala para os navios portugueses a cami-
nho do Brasil, o arquipélago de Cabo Verde 
tornou-se igualmente, já no início do século 
XVI, numa plataforma para o comércio de 
escravos provenientes da África Ocidental e 
destinados ao Novo Mundo.  

A situação geográfica deste rosário de ilhas 
– dez, nove das quais são hoje habitadas – é 
sem dúvida “ideal”: a 600 quilómetros da 

ponta mais ocidental da África (o “Cabo 
Verde” no Senegal), e a menos  de 2600 
quilómetros do Brasil. Ribeira Grande na 
Ilha de Santiago, onde os traficantes deviam 
parar para pagar o tributo e baptizar os 
escravos, servia de ponto de partida destes 
últimos para as Américas. Os colonos do 
arquipélago fizeram igualmente vir escravos 
do continente africano para trabalharem 
nas suas plantações. Foi assim iniciado um 
longo mestiçamento, único no mundo, base-
ado em duas populações (europeia e africa-
na), ambas transplantadas nestas pequenas 
ilhas vulcânicas e virgens.

> Escravatura e pirataria 
Em 1533, Ribeira Grande tornou-se numa 
diocese autónoma que abrangia toda 
a amplitude da antiga Guiné. O tráfico 
negreiro fez desenvolver a indústria de tan-
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Cidade Velha: pelourinho onde eram chicoteados os 
escravos recalcitrantes. © Marie-Martine Buckens

Cidade Velha: no convento de São Francisco (restaurado graças à cooperação espanhola). © Marie-Martine Buckens
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gas de algodão em Santiago e Fogo, a sua 
vizinha, únicas ilhas habitadas nessa altura. 
Foi necessário esperar o advento do século 
XVII para se começar a ver os primeiros 
povoamentos das ilhas de São Vicente e do 
Sal. Os traficantes – entre outros, franceses, 
holandeses ou ingleses, que se disputavam 
o monopólio da coroa portuguesa na costa 
africana – serviam-se dessas tangas como 
moeda de troca para obterem escravos no 
continente.   
Em meados do século XVII, a posição geo-
gráfica estratégica de Cabo Verde, como 
entreposto de escravos, teve o seu declínio 
devido ao desvio do tráfego para Cachéu, 
porto da Guiné. Privada da sua principal 
fonte de rendimentos, a Ribeira Grande 
sofreu o seu golpe fatal em 1712 quando 
Jacques Cassard, corsário francês, saqueou 
a cidade. A capital foi deslocada para Praia, 
a 15 quilómetros de Ribeira Grande, que 
continuou a ser conhecida como Cidade 
Velha. 
A abolição definitiva do tráfico de escravos 
em 1866 e a separação da Guiné Bissau 
em 1879 arruinaram a economia das ilhas 
e provocaram uma vaga emigratória livre 
para os Estados Unidos, e – sob o jugo 
português – para as plantações das suas 
colónias de Angola e São Tomé e Princípe. 
O desinteresse dos colonos portugueses 
permitiu o acesso de mestiços e negros a 
cargos  importantes, tanto nas instituições 
religiosas como laicas. 

Após as grandes secas do início do século 
XX, o arquipélago atravessou um dos perí-
odos mais sombrios da sua história, que 
coincide com o Estado Novo do ditador por-
tuguês António de Oliveira Salazar (1889-
1970). Durante o seu regime, os “camisas 
verdes” da sua polícia política asfixiaram 
toda a oposição, tanto em Portugal como 
nas colónias. Torturas e deportações para 
o “campo da morte” do Tarrafal, na ilha 
de Santiago, eram moeda corrente. Apesar 
da proibição de emigrar, milhares de cabo-

verdianos conseguiram fugir nas décadas de 
1950 e 1960, particularmente para França, 
Países Baixos e Bélgica. Foi nesses três 
países que se formou a maior parte dos qua-
dros do movimento independentista cabo-
verdiano.

> O sonho de Amílcar cabral
Em 1956, juntamente com quatro patriotas 
cabo-verdianos e guineenses, o engenheiro 
agrónomo Amílcar Cabral, cuja família é ori-
ginária da ilha de Santiago, fundou o PAIGC 
(Partido Africano para a Independência da 
Guiné e Cabo Verde) em Bissau. Quatro 
anos depois, a despeito das resoluções da 
assembleia-geral da ONU, António Salazar 
recusou todo e qualquer diálogo com vista à 
independência de Cabo Verde e da Guiné. 
Em Fevereiro de 1963, começou a luta arma-

da de liberação nacional na Guiné-Bissau. 
Cabo-verdianos e guineenses lutaram jun-
tos por uma causa comum no “maquis”. 
Na prisão do Tarrafal eram amontoados os 
nacionalistas africanos de Cabo Verde, da 
Guiné e de Angola. 

Em 20 de Janeiro de 1973, Amílcar Cabral 
foi assassinado em Conacri por traidores do 
PAIGC, provavelmente a soldo da PIDE, 
a polícia política do regime fascista. Este 
assassinato nunca foi elucidado. A inde-
pendência da Guiné-Bissau foi proclamada 
em 1974, seguida dois anos depois, e após a 
“Revolução dos Cravos” em Lisboa e o fim 
da guerra colonial, por Cabo Verde.   

Em 1980, Cabo Verde dotou-se da sua pri-
meira Constituição, que ratifica o PAIGC 
como partido único. O golpe de estado de 
Novembro em Bissau pôs termo ao projecto 
de união da Guiné-Cabo Verde. Um ano 
depois, o PAIGC foi rebaptizado PAICV 
(Partido Africano para a Independência de 
Cabo Verde), de obediência marxista. Em 
Fevereiro de 1990, o PAICV proclamou a 
abertura democrática. Um ano depois, o 
Movimento para  a Democracia (MpD), 
mais liberal, reclamou a organização de elei-
ções livres, que acabou por ganhar, e nomeou 
como presidente, António Mascarenhas, 
e como primeiro-ministro, Carlos Veiga 
(actualmente chefe da oposição).  

O PAICV voltou ao poder em 2001 com 
Pedro Pires como presidente e José Maria 
Neves como primeiro-ministro. Pedro Pires 
foi reeleito em Fevereiro de 2006 face ao 
antigo primeiro-ministro, Carlos Veiga. O 
PAICV conservou a maioria na Assembleia 
Nacional. No seu discurso inaugural, José 
Maria Neves relembrou as prioridades do 
seu governo: promoção do crescimento e a 
competitividade da economia, moderniza-
ção do Estado via a reforma da adminis-
tração pública, qualificação profissional e 
emprego, melhoria do sistema de saúde e, 
por último, consideração da família como 
“pedra angular da sociedade”. Para facilitar 
as suas relações – vitais – com as instituições 
financeiras internacionais, o governo de 
Praia lançou, em 2006, uma política de rigor 
e, sobretudo, nomeou como Ministra das 
Finanças, Cristina Duarte, anteriormente 
vice-presidente do Citibank em Angola, e 
José Brito como Ministro da Economia, 
antes de este engenheiro do petróleo pas-
sar, em 2009, para o pelouro dos Negócios 

Estrangeiros de Cabo Verde. M.M.B.

Palavras-chaves 
Cidade Velha; Praia; Amílcar Cabral; 
Carlos Veiga; José Maria Neves; Pedro 
Pires. 
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Porto Novo (ilha de Santo Antão). © Marie-Martine Buckens

A aldeia artística de Porto Madeira (ilha de Santiago) 
fundado pela artista cabo-verdiana Misa. 
© Marie-Martine Buckens
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“Um bom exemplo”

A parceria especial com Cabo Verde é um bom exemplo para qualquer país signatário do acordo 
de Cotonu desejoso de reforçar a sua cooperação com a União Europeia, declara Josep Coll i 
Carbo, chefe da delegação da UE na cidade da Praia. 

A parceria”, esclarece Josep 
Coll, “foi criada a pedido de 
Cabo Verde, que considera-
va que o acordo de Cotonu 

podia ter outro desenvolvimento. O país 
pretendia integrar-se na zona de estabili-
dade mais próxima, mais próspera e mais 
familiar mentalmente, quer dizer, a União 
Europeia. A União Europeia respondeu 
positivamente a este pedido, mas não foi a 
única. Os Estados-Membros estão também 
muito empenhados, ainda que, por razões 
históricas, Portugal, Espanha, França, 
Luxemburgo, Países Baixos e a Áustria 
estejam mais presentes” (entre outros moti-
vos, devido a uma presença maior da diás-
pora cabo-verdiana nos seus territórios, 
NDR). 

Qual é o valor acrescentado de uma tal parceria 
em relação ao acordo de Cotonu que liga os 
países ACP e a UE? 

Sejamos claros. A parceria constrói-se ao 
abrigo do acordo de Cotonu, mas permite 
instaurar novas cooperações que, tradicio-
nalmente, não estavam previstas. Tratamos 
de igual para igual e pomos os nossos inte-
resses comuns em discussão. É evidente que 
a UE tem interesses estratégicos, tanto eco-
nómicos como comerciais, a defender, quan-
do na Europa há uma tendência a deformar 
conceptualmente as nossas relações com a 
África. Os acordos de parceria económica 
(APE), que estamos a negociar com o grupo 
ACP, inscrevem-se nessa tendência: trata-
se de uma actualização dessas economias, 
através de acordos benéficos para as duas 
partes, no intuito de ultrapassar a fase de 
doadores. Cabo Verde é uma verdadeira 
ponte para a África continental e tem uma 
presença estratégica no meio do Atlântico. 
Uma presença que permite criar uma zona 
de estabilidade entre os três continentes, 
embora essa presença esteja hoje seriamente 

O final do ano 2007 é uma data que 
marca a entrada de Cabo Verde na 
cena internacional. Extirpando-se 
do grupo de países “menos desen-
volvidos” e promovido a país com 
“rendimento intermédio”, de acordo 
com os critérios do Banco Mundial, 
Cabo Verde foi igualmente admitido 
como 153.º membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e, so-
bretudo, assinou uma parceria es-
pecial com a UE que, a prazo, lhe 

APrOxiMAr-SE 
dAS NOrMAS 
EUrOPEiAS
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comprometida pelos tráficos ilegais, seja a 
imigração ilegal, seja o tráfico de armas, 
seja ainda o branqueamento de dinheiro 
ou a droga, na medida em que os grandes 
intervenientes escolheram esta zona, con-
siderando que é uma excelente maneira de 
se aproximarem do Ocidente. Felizmente, 
Cabo Verde conseguiu reagir a montante. O 
governo empreendeu um óptimo trabalho 
de sensibilização e actualizou o seu aparelho 
de segurança, graças, entre outras, à nossa 
ajuda financeira.  

Mas esta parceria é igualmente – há que o subli-
nhar – um excelente exercício para aprofundar 
a coordenação entre os Estados-Membros e a 
União Europeia, incutindo maior coerência 
às suas respectivas acções. Criou-se assim um 
quadro benéfico para todos. A delegação da 
UE na cidade da Praia dispõe hoje de meios 
que lhe permitem desempenhar também o seu 
papel, por ter adquirido um estatuto de delega-
ção de pleno direito.

Está a falar-nos das relações entre a UE e Cabo 
Verde, mas que relações mantém este último com 
o resto da África? 

Cabo Verde pode oferecer à África Ocidental, 
a CEDEAO (Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental), uma dimen-
são atlântica capaz de compensar o peso 
da sua continentalidade, dando assim uma 
nova dimensão à noção de territorialidade. 
Além disso, o arquipélago de Cabo Verde 
interessa-se pelo sector dos serviços nas 
negociações sobre o APE, ao passo que 
outros membros da CEDEAO estão mais 
voltados para as matérias-primas. É bastan-
te difícil imaginar um acordo de geometria 

variável. Não podemos esquecer que Cabo 
Verde nutre igualmente uma forte rela-
ção com as regiões ultraperiféricas (RUP) 
da Macaronésia, e especialmente com as 
Canárias. A complementaridade entre os 
dois arquipélagos é notória. Assim, o dis-
positivo Frontex criado permitiu reduzir 
significativamente as passagens ilegais de 
emigrados via as Canárias. 

Quais são os pontos fracos de Cabo Verde? 

É, por um lado, o acesso à água e o sane-
amento e, por outro, a energia. São dois 
domínios que contam com a ajuda da União 
Europeia. Além disso, o melhor desempenho 
económico também se traduziu num aumen-
to do fosso que separa os ricos dos pobres. O 
governo cabo-verdiano está ciente disso. 

Quais são os seus pontos fortes? 

É a capacidade dos cabo-verdianos se senti-
rem à vontade em toda a parte, tanto aqui, 
como no estrangeiro. No plano político, 
eu diria a perspicácia com que o governo 
conseguiu envolver a sua política externa 
de realismo. A classe política sente-se à 
vontade, tanto com os representantes dos 
Estados Unidos como com os da China, 
para citar apenas dois grandes países. O 
facto de recentemente a Srª Clinton e o 
Vice-Secretário do Partido Comunista chi-
nês se terem deslocado à cidade da Praia é 
um testemunho da importância que atri-
buem a Cabo Verde.

permitirá tratar de igual para igual 
com os operadores europeus.

“Em vez de acções dispersas, esta 
parceria permite organizar melhor a 
nossa convergência técnica e nor-
mativa com o acervo comunitário, 
segundo seis pilares”, explica José 
Luís Monteiro, ordenador nacional 
suplente do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) junto do 
governo cabo-verdiano. Mesmo se a 
convergência normativa representa 
um destes seis pilares, o governo 
de Praia considera-a como um pilar 
transversal aos outros pilares im-
portantes: a boa governação, a co-
operação em termos de segurança, 
a integração regional, a sociedade 
da informação e do conhecimento, 
bem como a luta contra a pobreza. 
“Esta estratégia é de natureza fun-
damentalmente política”, prossegue 
o Sr. Monteiro, “e tem por objectivo 
– para além da cooperação política, 
cultural e social – uma maior inte-
gração económica especialmente 
nas regiões ultraperiféricas atlânti-
cas da União Europeia”.  

Subsiste no entanto uma pequena 
decepção: “Nós esperávamos fun-
dos adicionais para esta parceria*. 
Ora, o único recurso programado 
é o FED, cujo montante não foi au-
mentado. Apesar disso, consegui-
mos avançar.” E Cabo Verde sonha, 
algo ciumento, com o acordo de as-
sociação que liga Marrocos à União 
Europeia e cuja última reunião se 
traduziu num verdadeiro salto quali-
tativo que, a prazo, considera o Sr. 
Monteiro, conferirá ao Marrocos um 
estatuto de quase Estado-Membro 
da União Europeia.

*  O programa indicativo da ajuda comu-
nitária em Cabo Verde prevê, para o perío-
do 2008-2013 (que corresponde ao 10.° 
FED) 11,5 milhões de euros para a parce-
ria especial de um total de 51 milhões de 
euros (para pormenores sobre o 10.º FED, 
ler o artigo seguinte). 

Da esquerda para a direita: Stefano Manservisi, Director-Geral do Desenvolvimento na Comissão Europeia;  José Brito, 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, e Josep Coll i Carbo, Embaixador e Chefe da Delegação da UE em Cabo 
Verde, na recepção organizada na cidade da Praia no Dia da Europa, Maio de 2009. © CE
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 Não é de admirar que neste quadro 
a política estrangeira “represente 
um instrumento fundamental não 
apenas do desenvolvimento, mas 

também de realização da estratégia de trans-
formação do país”, explica-nos José Brito à 
guisa de introdução. O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros avança os seus argumentos: “O 
nosso país goza de um sistema político estável, 
consolidado, de um sistema judiciário previsí-
vel, ainda que possa ser aperfeiçoado, de uma 
administração pública que, devido à inexistên-
cia de corrupção, representa uma vantagem, e 
não um obstáculo, aos investimentos.” Com 
efeito, o governo aposta nas suas qualidades 
de bom gestor, reconhecidas unanimemente 
pela comunidade internacional, para conven-
cer os futuros parceiros. Porque quanto ao 
mais o país não conta com muitas atracções. 
“Os recursos humanos são os nossos únicos 
recursos naturais”, reconhece José Brito.

A sua ambição é fazer de Cabo Verde um centro 
de serviço internacional?

O que é Cabo Verde? Um arquipélago cujas 
ilhas totalizam 4000 km2 e um espaço 

marítimo de 550.000 km2, situado no cru-
zamento de diversos continentes. Queremos 
explorar esta situação geoestratégica. Cabo 
Verde foi um dos primeiros países a “globa-
lizar-se” no tempo do tráfico de escravos; 
nessa época as tecnologias obrigavam os 
barcos – mais tarde os aviões – a fazerem 
escala em Cabo Verde. Passada esta situa-
ção, gostaríamos de a fazer reviver, mas no 
contexto actual. Pensemos nos transportes 
marítimos: os portos, nomeadamente no 
continente africano, têm cada vez mais 
dificuldades em receber grandes porta-con-
tentores. O nosso país podia servir de hub 
de transbordo. Por outro lado, queremos 
dar prioridade ao reforço da segurança, 
uma vantagem nomeadamente nas nossas 
relações comerciais com os Estados Unidos, 
que exigem que as mercadorias passem por 
portos seguros. 

Toda esta estratégia comporta igualmente 
o sector da pesca. Quero fazer do país uma 
base regional de serviços de pesca. Não 
temos plataforma continental e as espé-
cies de peixes são essencialmente de peixes 
migradores. A pré-captura não é por isso 

“Queremos 
ser uma frente 

avançada 
para a África 
continental”

Encontro com José Brito, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da 
Cooperação e das Comunidades de Cabo Verde

Cabo Verde decidiu recorrer 
aos grandes meios para 
atrair os investimentos. 
Quais? Prioritariamente as 
infra-estruturas – portos, 
aeroportos, comunicações 
de alto débito –  que 
transformarão o país numa 
verdadeira frente para os 
investidores atraídos por 
um continente, África, muito 
próximo, maioritariamente 
habitado por jovens e 
largamente subequipado. 
Investidores que virão tanto 
das Américas, com o Brasil à 
frente, como da Europa ou da 
Ásia. 
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uma actividade rendível. Em contrapartida, 
queremos concentrar-nos nas actividades 
a jusante: congelação e marketing. Afinal, 
fazer o que faz a Islândia: comprar e reven-
der, acondicionados, os produtos da pesca. 
Os Chineses, nomeadamente, estão muito 
presentes neste sector. Se pudermos vender 
os nossos serviços às suas frotas e se eles 
puderem assim rendibilizar a minha estraté-
gia, porque não?

As novas tecnologias da informação e comu-
nicação (TIC) constituem outro aspecto 
primordial da estratégia. A cobertura em 
fibra óptica entre as ilhas já é grande e daqui 
até ao final de 2010 devem ser colocados 
novos cabos entre a África do Sul, a Europa 
e a América, o que nos permite ter acesso a 
um vasto conjunto de bases de dados. Estou 
a regressar de uma viagem à Índia e propus-
lhes uma parceria estratégica no domínio 
das TIC. Senti o seu interesse. Neste qua-
dro, os nossos recursos humanos – os nossos 
únicos recursos naturais – são essenciais 
para acrescentar valor aos produtos cabo-
verdianos. É fundamental reforçar a nossa 
capacidade neste sector para realizar aquilo 
que queremos fazer. 

Ou seja, tornar-se uma frente avançada da 
sub-região?

Cabo Verde conta apenas com meio milhão 
de pessoas, o que não atrai muita gente. 
Portanto, estrategicamente o continente afri-
cano interessa-nos. O mercado da África 
Ocidental está aqui ao lado e o seu potencial é 

enorme. É aí que se encontra a fonte de cres-
cimento para o futuro. A nossa integração na 
sub-região vem desta visão. O que não é novo. 
Já Amílcar Cabral tinha compreendido isso: 
obter a vitória na Guiné-Bissau significava 
automaticamente a independência de Cabo 
Verde. Neste espírito, a estabilidade da sub-
região tem uma importância primordial. Uma 
região onde campeia a agitação não interessa 
aos investidores. É aqui que a diplomacia 
cabo-verdiana tem um papel essencial. É bom 
lembrar que a maior parte dos acordos relati-
vos à África Austral – Angola ou a Namíbia, 
por exemplo – foram aqui negociados. Na 
altura do apartheid, Cabo Verde permitiu 
que os aviões da South African Airlines aqui 
aterrassem, apesar do embargo. Tal como os 
cubanos em viagem para Angola. Muitas coi-
sas foram resolvidas calmamente nos hotéis da 
Praia, onde toda a gente se encontrava. 

Esta experiência estamos agora a usá-la ao 
serviço da luta contra o tráfico de droga. 
Cabo Verde foi o primeiro país de África a 
enfrentar as redes mafiosas com algum êxito. 
Pusemos esta experiência à disposição dos 
outros países da África Ocidental. Saiu um 
programa de acção, que se tornou uma ver-
dadeira “bíblia” para a luta contra a droga. 
Os países de África têm mais consciência do 
perigo deste tráfico: actualmente países de 
trânsito, arriscam-se – devido à juventude da 
sua população – a tornarem-se consumido-
res. É esta a forma que temos de ser “úteis” – 
incluindo sobre a questão do tráfico de seres 
humanos – que interessa à União Europeia 
na Parceria Especial que nos liga.

Por outro lado, esta abertura ao continente 
só é possível agora, no momento em que o 
Brasil se dotou de uma verdadeira política 
africana, o que lhe permitirá diversificar as 
suas exportações.

Cabo Verde não tem recursos naturais, mas 
poderia ter… No seu caso, que começou a 
carreira como engenheiro petrolífero, que pensa 
disto? Começaram prospecções ao largo das 
vossas costas?

Sobre este ponto, prefiro seguir uma certa 
forma de sabedoria e dizer: “o nosso petró-
leo são os nossos recursos humanos; são 
eles que é preciso refinar!” Além disso, se 
tivermos em conta as questões ambientais 
nos países desenvolvidos, é de aguardar 
que cada vez se recorra menos a actividades 
poluentes.

Por último, quais são as vossas relações com a 
China?

A China está aqui presente como por todo 
o lado em África. O que quer que se diga, 
a China ofereceu aos Africanos uma opção 
alternativa. Já lá vai o tempo em que ape-
nas operavam as companhias francesas ou 
britânicas. Actualmente, África começa a 
ter opções; cabe-lhe a ela defender os seus 
interesses. M.M.B.

Palavras-chaves 
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 Isolada no Oceano Atlântico e dis-
pondo de muito pouca água doce, a 
ilha de Cabo Verde depende muito 
do exterior, tanto para os seus finan-

ciamentos – os investimentos direc-
tos estrangeiros representam 14% do 
PIB, as remessas da diáspora 12% e a 
ajuda ao desenvolvimento 10% – como 
para o seu abastecimento. Sendo os 
seus recursos agrícolas e haliêuticos 
limitados, o arquipélago é obrigado a 
importar mais de dois terços das suas 
necessidades alimentares. O sector de 
serviços – 72% da economia – está for-
temente dependente do sector turístico, 
ao passo que as infra-estruturas depen-
dem de concessionários públicos tribu-
tários da ajuda externa, na expectativa 
de as privatizações anunciadas darem 
os seus frutos. Apesar de todas estas 
carências, o país conseguiu preservar 
a confiança dos grandes mutuantes de 
fundos, indispensáveis à sua sobrevi-
vência actual, graças à gestão rigorosa 
das suas finanças. 

Como é que Cabo Verde viveu a crise 
financeira? 

Cabo Verde é um país pequeno dotado de 
uma economia aberta. Portanto, teve que 
sofrer com a crise que, para nós, se traduziu 
na diminuição das receitas em sectores-
chave, isto é, investimentos directos estran-
geiros, turismo e exportação de serviços. 
Conseguimos, no entanto, ultrapassar esta 
crise, adoptando, já em 2001, o princípio de 
uma gestão das finanças públicas extrema-
mente estrita. Em 2001, a situação era quase 
catastrófica. Instaurámos condições propí-
cias ao crescimento e isso permitiu-nos fruir 
de um crescimento económico sustentado 
nestes três últimos anos. 

O que fizeram? 

Agimos em várias frentes. Protegemos o 
orçamento, alinhando os preços internos 
– alimentares e combustíveis – pelos pre-
ços internacionais. Protegemos igualmente 
as populações vulneráveis, duplicando as 
pensões sociais, aumentando os salários 
e diminuindo o fardo fiscal das famílias. 
Paralelamente, instaurámos um programa 
de investimento público muito ambicioso, 
duplicando o investimento em três anos. 
Em 2009, diminuímos significativamente 
os impostos sobre as sociedades. Para con-

trabalançar esta perda de rendimen-
to fiscal, actuámos em várias frentes, 
sobretudo via a mobilização de recur-
sos adicionais, através de um apelo aos 
nossos parceiros internacionais, entre 
os quais a União Europeia, que res-
ponderam positivamente sob a forma 
de ajuda orçamental. Todas as medi-
das assentam numa gestão rigorosa 
das finanças públicas e numa política 
monetária estável, que permitem asse-
gurar o fluxo das remessas da diáspora, 
vitais para a nossa economia. 

Que perspectivas vaticina para o futuro a 
curto prazo? 

Os resultados da nossa política já deram 
frutos. Em 2009, todos os pagamentos 
foram realizados. Para 2010, temos 
um orçamento prudente e ambicioso 
ao mesmo tempo. Prudente, porque 
prevemos um aumento das despesas 
correntes (+3,2%) em limites susten-
táveis; ambicioso, porque os nossos 
investimentos públicos deverão aumen-
tar 26,4% em relação a 2009. O défice 
público deverá aproximar-se de 12%. 
Sabemos que é elevado, mas inscreve-

se num quadro sustentável, na medida em 
que provém de programas de investimento e 
não do orçamento de funcionamento. Para 
o financiamento, pensamos tirar partido das 
condições “de concessão” de empréstimo 
que nos foram acordadas para mais alguns 
anos (apesar de Cabo Verde ter passado do 
estatuto de país pobre para o de país de ren-
dimento médio, NDR). M.M.B.

“A nossa boa governação 
permitiu-nos sobreviver à crise”

Cabo Verde
     

Reportagem
      

Encontro com a Ministra das Finanças de Cabo Verde,  
Cristina Duarte.  

Palavras-chaves 
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Para optimizar a sua estratégia, o go-
verno criou uma Agência “Cabo Verde 
Invest”, supervisionada pelo Ministério 
dos Assuntos Económicos e tendo por 
missão atrair os investidores potenciais, 
elogiando o arquipélago como um desti-
no seguro. “Os nossos trunfos”, explica o 
Sr. Rocha, responsável pela Agência, são 
“bons dados macroeconómicos e uma 
moeda, o escudo, ligada ao euro”. Temos 
por objectivo, prossegue o Sr. Rocha, 
“desenvolver um grande centro industrial, 

cujas principais peças estão em vias de 
instalação: um grande porto de transbor-
do na ilha de São Vicente, acoplado a um 
novo aeroporto internacional, que viria 
complementar os aeroportos das ilhas 
Boa Vista e do Sal”. São dois destinos es-
sencialmente turísticos, que é um sector 
em que o governo aposta. “Nesse sec-
tor particularmente dinâmico, a principal 
fonte de investimentos é a Europa.” Mas 
os Europeus estão igualmente presentes 
noutro sector promissório: as TIC. 

UMA AgêNciA PArA PrOMOvEr OS iNvESTiMENTOS

Quase 90% da ajuda ao desenvolvimento, 
concedida pela UE (via o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento – FED) a Cabo Ver-
de, assume a forma de apoio orçamental. 
Esta taxa recorde confirma a confiança 
depositada pela Europa na gestão eco-
nómica e orçamental das autoridades 
cabo-verdianas. É a recompensa do es-
forço envidado. “Foi sobretudo graças à 
UE e, igualmente, aos Países Baixos que 
o governo pôde melhorar o seu sistema 
de governação e o seu orçamento”, ex-
plica José Luís Monteiro e prossegue: 
“Esta acção foi fundamental. Se Cabo 
Verde beneficia hoje em dia de uma me-
lhor gestão, isso deve-se a este sistema 
totalmente informatizado, transparente e 
que, além disso, está conectado ao Tri-
bunal de Contas. Até os Estados Unidos 
nos cobiçam um tal sistema.” 

O essencial desta ajuda orçamental foi 
afectado à estratégia de crescimento e 

de redução da pobreza (ECRP) em Cabo 
Verde, bem como ao seu programa de boa 
governação. Esta estratégia tem como 
principais objectivos garantir o acesso 
dos mais necessitados aos serviços so-
ciais de base, como por exemplo, aos 
cuidados de saúde, à educação, à água 
e ao saneamento; reforçar a formação 
profissional e elaborar uma estratégia de 
protecção social. Foram reservados pelo 
menos 32,6 milhões de euros à ECRP e à 
governação no âmbito do 10.° FED para o 
período 2008-2013 (cuja verba global as-
cende a 51 milhões de euros). 

Os 11,5 milhões de euros atribuídos 
à parceria especial permitirão a Cabo 
Verde reforçar o seu aparelho de segu-
rança, de maneira a enfrentar o recru-
descimento dos tráfegos ilícitos (dro-
ga, tráfico humano, branqueamento de 
capitais, etc.), e identificar projectos 
de cooperação com as outras ilhas da 

Macaronésia (Madeira, Açores e Ca-
nárias). 

Uma verba de 1,1 milhão de euros deverá 
contribuir para o financiamento de inicia-
tivas de boa governação nos cinco países 
lusófonos (PALOP) e em Timor Leste. 

Por último, são afectados 2 milhões de eu-
ros ao sector “não estatal” e 1,8 milhão deve 
permitir financiar estudos e assistência téc-
nica não incluídos nos projectos, sem es-
quecer os 2 milhões de euros de reserva..

MObilidAdE cONTrOlAdA 
Em Junho de 2008, a UE e Cabo Verde 
assinaram uma “parceria para a mobili-
dade”, a primeira do género (com a Mol-
dávia) assinada pela UE com um país 
terceiro. Esta parceria tem por objectivo 
reforçar a migração legal e gerir melhor 
a emigração clandestina da África para 
a Europa, designadamente via a Frontex, 
que é a Agência de gestão das frontei-
ras externas da UE. Paralelamente, está 
prevista, em Fevereiro, a abertura de um 
centro de vistos Schengen na cidade da 
Praia. Gerido por Portugal, este centro 
representará inicialmente países como a 
Bélgica, Eslovénia, Luxemburgo, Países 
Baixos (a França e a Espanha assinaram 
acordos bilaterais). Este centro de facili-
tação dos vistos permitirá sobretudo aos 
cabo-verdianos – desportistas e artistas – 
deslocarem-se com mais facilidade até à 
Europa por curtas estadias. 

UMA AjUdA ESSENciAlMENTE OrçAMENTAl 
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“O governo está longe de ter 
alcançado os seus objectivos”
Encontro com o presidente do principal partido da oposição,  
o Movimento para a Democracia (MpD), Carlos Veiga. 

 Sobre os objectivos, Carlos Veiga não 
tem nada a dizer. Ele próprio os 
preconizava quando era Primeiro-
Ministro, entre Abril de 1991 e 

Julho de 2000. O problema está na maneira 

de agir. Ele, que perdeu – por pouco mas 
perdeu – as eleições presidenciais de 2001 
e 2006, tenciona poder aplicar as suas 
medidas se a população, que na sua opinião 
está disposta a fazê-lo, o reeleger em 2011. 
Carlos Veiga afirma que a vitória do seu par-
tido nas eleições autárquicas de 2008, que 
permitiu ao MpD ganhar na capital Praia, 
prova-o cabalmente. Mas ele, que passou 
voluntariamente o poder para o PAICV em 
2001 – a “paz política” é uma realidade em 
Cabo Verde –, reconhece que foram realiza-
das coisas positivas “desde que o país acedeu 
à independência”. “Isso é evidente”, confir-
ma Carlos Veiga, “mas nós exigimos mais”. 
Queremos, por exemplo, “uma distribuição 
justa dos fundos entre o governo central e 
as autarquias que, actualmente, é de 90% 
contra 10%, já que a maioria dos proble-
mas da população é resolvida na Câmara 
Municipal”. “Queremos inverter a política 
governamental actual centrada no consumo, 
na ajuda pública ou na dívida e nas impor-
tações, e fomentar sobretudo a produção, os 

investimentos e as exportações. É necessá-
rio promover uma educação de qualidade, 
embora muito se tenha feito para garantir 
uma educação de base, e será necessário 
criar um contexto propício ao investimento 
privado.” Sendo ainda urgente viabilizar a 
empresa pública de água e electricidade, 
Electra, através da criação de uma parceria 
público-privada.  M.M.B. 

“O governo definiu objectivos 
claros, tanto em matéria de 
luta contra o desemprego e 
a pobreza, como em termos 
de crescimento. Mas está 
longe de os ter alcançado.” 
Segundo o líder do maior 
movimento de oposição 
de Cabo Verde, as razões 
encontram-se essencialmente 
na desconfiança manifesta do 
partido no poder, o PAICV, em 
relação ao sector privado. 

Cabo Verde
     

Reportagem
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A água consumida pelos cabo-verdia-
nos é essencialmente água do mar des-
salinizada, o que onera profundamente 
o orçamento da Electra que depende 
100% das importações de petróleo bruto 
para produzir a sua electricidade. Toda-
via, o arquipélago dispõe de reservas 
de água, mesmo se os lençóis freáti-
cos, encarcerados numa rede complexa 
de antigos vazamentos vulcânicos, são 
frequentemente pequenos e heterogé-
neos. Há um ano, Cabo Verde recorre 
a painéis solares para bombear a água 
desses lençóis freáticos, armazená-la 
em mães-d’água a fim de a distribuir às 
aldeias. Foram assim empreendidos vá-
rios projectos com o apoio da União Eu-
ropeia nas ilhas de Santiago e de São 

Nicolau. A construção de barragens 
para reter as águas de escoamento é 
outra opção prometedora. Foi realizada 
uma barragem em Santiago com a aju-
da dos Chineses e está programada a 
construção de outras barragens com a 
ajuda de Portugal. 

A implantação do Centro de energias 
renováveis da CEDEAO em Cabo Verde 
fomenta a entrada progressiva destas 
energias no arquipélago. Foram cons-
truídos ou estão programados quatro 
parques de turbinas eólicas (Santiago, 
São Vicente, Sal, Boa Vista) para a 
produção de cerca de 28 megawatts, 
o que corresponde a 18% da produção 
energética total do arquipélago.

célUlAS SOlArES PArA cASTElOS dE ÁgUA 

© Marie-Martine Buckens

Barragem na ilha de Santiago. © Marie-Martine Buckens

Tanque de água na ilha de Santiago. © Marie-Martine Buckens



 Em Fevereiro de 2007, com a ajuda da 
ONG italiana África'70, apoiada pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED), o município lançou um pro-

jecto-piloto nos bairros informais da cidade 
da Praia. A taxa de desemprego é aí relativa-
mente elevada, as construções clandestinas 
não têm saneamento nem acesso à água e 
os outros serviços sociais são aleatórios. O 
projecto articula-se em torno de três eixos: 

a inserção social – com o apoio das associa-
ções de bairro, muito dinâmicas –, o apoio à 
gestão urbana e as infra-estruturas, que é o 
campo de acção da África’70. “Feito o diag-
nóstico das necessidades sociais e técnicas, 
concentrámos os nossos esforços na cons-
trução de muros de suporte”, explica Gian 
Paolo Lucchi, responsável da África'70. 
“Estes muros permitem também organizar 
todas as outras obras da rede viária, como 

por exemplo a construção de estradas de 
acesso ou o encaminhamento da água. Além 
disso, permitem represar as cheias na esta-
ção das chuvas.” 

A África’70 é membro da Plataforma das 
ONG de Cabo Verde. Com os seus 220 
membros, esta Plataforma beneficia igual-
mente  do apoio do FED. “Presentes em 
todas as ilhas, as ONG trabalham com 
cerca de 700 associações comunitárias de 
base muito activas”, explica o Secretário 
executivo  da Plataforma, Mário Moniz, 
que acrescenta: “Trabalhar em conjunto – 
djunta-mô – é uma tradição bem enraizada 
em Cabo Verde.” O papel da Plataforma 
consiste em “oferecer instrumentos que 
permitam às ONG identificar e montar um 
projecto. Acabámos de aprovar a agenda 
para o período 2010-2015 e adoptámos, pela 
primeira vez, um código de ética”. A priori-
dade é “a saúde e a educação, colocando a 
tónica na formação profissional”. Em maté-
ria de saúde, a Plataforma é efectivamente 
a principal beneficiária, juntamente com o 
Ministério da Saúde, de um projecto de 12 
milhões de dólares do Fundo Mundial de 
Luta contra a SIDA. Esta é uma calamidade 
que, até à data, tem poupado relativamente 
o arquipélago, onde a predominância do 
HIV era 0,8% em 2005. M.M.B.

A dengue atingiu pela primeira vez Cabo 
Verde em Novembro de 2009 e infectou 
12.000 pessoas, das quais morreram 
seis com este vírus transmitido pelos 
mosquitos, que proliferam após uma 
época de chuva particularmente abun-
dante. As medidas tomadas pelas au-
toridades sanitárias permitiram conter 
a epidemia. E a abertura, há um ano, 
de cinco centros de saúde na capital – 
financiados pela UE, que considera a 
saúde uma prioridade na sua coopera-
ção com o país – permitiu desconges-
tionar os hospitais sobrecarregados. 
“Para além desta epidemia”, explica-
nos Margarita Cardoso, Directora-Geral 
no Ministério da Saúde, “estes centros 
permitem sobretudo reforçar os cuida-

dos de saúde primária, o que é extre-
mamente importante para os emigrados 
rurais confrontados com a vida urbana. 
Atacamos assim de frente os problemas 
das pessoas desfavorecidas. Passam 
por estes centros cerca de 3.000 pes-
soas por mês”. Estão em estudo centros 
similares noutras ilhas. É uma medida 
que, juntamente com o reforço do sis-
tema educativo, pretende conter as po-
pulações nas suas ilhas. Mas há outros 
desafios a superar: “O recrudescimento 
das doenças transmissíveis, precisa-
mente no momento
em que começamos a dominar as do-
enças não transmissíveis, e uma falta 
de recursos humanos, e sobretudo de 
especialistas.”

EiS QUE SUrgE A dENgUE

Palavras-chaves 
Praia; bairros “informais”; África'70; 
Plataforma das ONG; centros de saúde. 
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Em pouco tempo, a cidade da Praia fez mais do que 
duplicar a sua população e representa actualmente um 
quarto da população do arquipélago, ou seja perto de 

140.000 habitantes. A chegada incessante da população rural, que abandona uma agricultura 
essencialmente de sobrevivência, cria algumas dificuldades. Os bairros “informais” que  crescem 
ao longo dos leitos de ribeiras fósseis representam um concentrado dos principais desafios sociais 
a que o governo de Cabo Verde tenta responder com a ajuda da UE. 

“djunta-Mô!”

  
Reportagem

     
Cabo Verde  

Declarações informais, Praia. © Marie-Martine Buckens



Foi necessário que a “diva de pés des-
calços” cantasse em Lisboa e depois 
em Paris para que o Ocidente desco-
brisse a morna, uma música inspirada 
do fado português. Mas Cesária Évora 
não é a única a cantá-la. Todos os cabo-
verdianos recordar-se-ão, com emoção, 
do Ildo Lobo, falecido em 2004 com 51 
anos, considerado “O” maior cantor das 
ilhas. A coladeira, essa apareceu em 
Mindelo – a “capital” da canção cabo-
verdiana – nos anos 1930. É uma versão 
amenizada da morna, entremeada de 

polca, frequentemente tocada no carna-
val. A funaná nasceu na ilha de Santia-
go e tem sonoridades nitidamente mais 
africanas. Era uma música de escravos 
e de revolta. Sendo provavelmente a 
música mais antiga do arquipélago, o 
batuque encontra as suas origens em 
rituais de música e de dança africana e 
é interpretado sobretudo por mulheres. 
Vários cantores jovens deixaram-se 
seduzir pelo seu encanto: Mayra An-
drade, Lura, Tchaké....

dA MOrNA AO bATUQUE 

Santo Antão, a vulcânica, erige-se 
majestosamente frente a Mindelo, a 
principal cidade de São Vicente. Ao 
desembarcar em Porto Novo, só vemos 
da ilha picos íngremes e áridos. Parte-
se do porto por uma nova estrada, in-
augurada em grande pompa em 9 de 
Maio de 2009, na presença de cabo-
verdianos da diáspora regressados ao 
país para o evento. Financiada pela 
União Europeia, com o apoio de Luxem-
burgo, da Itália e do Governo do Cabo 
Verde, esta estrada serpenteia a costa, 
magnífica e selvagem, permitindo so-
bretudo religar o Norte e o Sul da ilha. 
A prazo, constitui uma dupla vantagem: 

primeiro, permitir aos agricultores – con-
trariamente à costa, o interior do país 
é um jardim de paisagens luxuriantes, 
onde cresce cana-de-açúcar, banana 
e muitos outros produtos – exportar os 
seus produtos para as outras ilhas; e, 
em segundo lugar, atrair os amadores 
de turismo verde. Aí estão eles, a sulcar 
as estradas do interior, a flanquear as 
velhas crateras adormecidas do centro 
da ilha. “As pessoas não vêm cá apenas 
à procura de sol”, afirma Manuel Veiga. 
“Através da cultura, do encontro com as 
pessoas, podemos dosear o turismo por 
forma a transformá-lo num instrumento 
de desenvolvimento.”

SANTO ANTãO, A ilHA MÁgicA 
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A cultura representa tudo, diz-nos o Ministro da Cultura, Manual Veiga. Não temos outros 
recursos naturais. Encontro.
O que entende por cultura? 

A cultura é essencial, não só como arte, 
mas também como vida, como maneira de 
ver as coisas, a maneira de se relacionar – o 
que é essencial no nosso país. Isto é espe-
cialmente  importante porque vimos de 
um grande diálogo de cultura. O facto de 
a Cidade Velha ter sido consagrada recen-
temente “património da humanidade” pela 
UNESCO é revelador. Foi do encontro sus-
tentável entre Africanos, escravos à partida 
e Europeus que nasceu uma nova antropo-
logia. Temos sempre a peito a nossa cultura 
crioula, mas continuamos a nossa abertura. 
Nunca desdenhamos os outros, se eles se 
conformarem com determinados valores, 
pois em dada medida nós somos também 
“os outros”. Inversamente, os estrangeiros 
gostam de nós porque encontram aqui um 
fio condutor que os religa à sua cultura. 

Este fio condutor será a música? 

Pode ser, mesmo se a música é posterior 
à nossa língua. O crioulo cabo-verdiano 
nasceu do português e daquilo a que eu 
chamaria uma estrutura profunda das lín-
guas africanas, quando os escravos pretos 
foram etnicamente dispersos pelos colonos 
portugueses a fim de não poderem comunic-
ar entre si. Mas todo o ser humano tem um 
poder interno que, numa situação limite, lhe 
permite tornar-se criativo, porque a neces-
sidade de comunicar é uma força indomável. 
A língua, o crioulo, é o traço fundamental 
da nossa identidade. Isto dito, a música é o 
nosso cartão de visitas e a Cesária Évora a 
nossa Embaixadora. M.M.B. 

Saudade e belezas naturais 

Palavras-chaves 
Cultura; Manuel Veiga; morna; batuque; 
coladeira; funaná; Santo Antão; Mindelo.
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 H 
Bulgária aderiu à UE em Janeiro 
de 2007, mas cinco das suas seis 
regiões de planeamento* estão 
entre as últimas dez regiões da 

UE em termos de Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita. Na sequência de uma 
mudança de governo na Bulgária em Julho 
de 2009, agora liderado pelo Primeiro-
Ministro Boyko Borisov, do Partido dos 
Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu 
da Bulgária, prevê-se que os tão necessários 
fundos prometidos pela UE, em especial 
para infra-estruturas, serão agora canaliza-
dos mais rapidamente depois de vários finan-
ciamentos da UE, incluindo alguns durante o 
processo de pré-adesão (PHARE), terem sido 
suspensos devido a algumas dificuldades, 
desde os procedimentos administrativos até à 
má administração na Bulgária.

De acordo com Georgi Chernov, Presidente 
da Câmara de Comércio de Sófia**, que 
é gerida de modo independente, o país foi 

menos afectado pela crise financeira do que 
alguns dos outros países europeus em grande 
parte porque a Bulgária tem muitos ban-
cos estrangeiros. Ele prevê, contudo, que o 
Rendimento Nacional Bruto (RNB) do país 
diminuirá este ano outros dois pontos per-
centuais, a somar à queda de 6% em 2009. 
A crise financeira impulsionou a subida dos 
juros e diminuiu a disponibilidade de crédito 
na Bulgária, o que poderá conduzir a um 
aumento do desemprego este ano, afirma 
Chernev. “Mas apesar de tudo a situação 
não é muito má, em comparação com outros 
países da Europa Oriental. A Bulgária não 
tem um grande endividamento e ainda temos 
mais de 8 mil milhões de euros de reservas”, 
refere Chernov, que atribui as taxas de cresci-
mento de 5-6% dos anos anteriores ao grande 
crescimento da construção na Bulgária. 

Os nossos entrevistados para esta repor-
tagem estão agora a aguardar os fundos 
da UE. Durante uma visita que efectuou 

à Bulgária em meados de Novembro de 
2009, o Comissário Europeu para a Política 
Regional, Pawel Samecki, anunciou que o 
país iria receber 9,5 mil milhões de euros 
(2007-2013) ao abrigo da política de coesão 
da UE, que dá apoio às regiões da UE com 
um PIB per capita inferior a 90% da média da 
UE, em especial para a construção de infra-
estruturas. O Comissário Samecki apontou 
as cidades da Bulgária como “motores de 
crescimento”. Nós apontámos os projectores 
para uma destas cidades, Plovdiv, que fica a 
sudeste de Sófia e é a segunda maior cidade. 
Sendo conhecida como a cidade habitada 
mais antiga da Europa, com uma história de 
6000 a 8000 anos, Plovdiv foi-se adaptando 
constantemente às mudanças e está agora a 
aproveitar os desafios e as oportunidades da 
adesão à UE. 

 
* www.ec.europa.eu
** www.scci.bg
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Plovdiv
Novos empreendimentos para a cidade 

habitada mais antiga da Europa

Debra Percival

Anfiteatro romano, Cidade Antiga, Plovdiv. © Reporters
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 Desde os tempos da Trácia até 
ao ressurgimento da Bulgária do 
século XIX, Plovdiv, encavalita-
da nas margens do rio Maritsa, 

mudou de nome mais vezes do que as suas 

colinas. Foi conhecida inicialmente como 
“Cidade das Sete Colinas”, embora uma 
tenha desde então desaparecido.

Os arqueólogos descobriram objectos de cerâ-
mica e outros objectos de uso corrente que 
remontam ao Neolítico e Plovdiv era já uma 
colónia humana no século VII a.C. Os Trácios 
baptizaram-na Eumolpia; era conhecida pela 

sua produção de vinho e de mel, bem como 
pelo artesanato de joalharia. Em 342-341 
a.C., a cidade foi conquistada por Filipe II 
da Macedónia, que lhe mudou o nome para 
Filipópolis e posteriormente Pulpudeva. Os 
Romanos conquistaram a cidade no século 
I d.C. e passaram a chamar-lhe Trimontim 
(que se refere ao facto de nessa altura a 
cidade assentar em três colinas). O anfiteatro 

romano que foi descoberto dá agora, para-
doxalmente, para uma auto-estrada muito 
movimentada. Nos meses quentes do Verão 
(os Invernos podem ser muito frios) há aí 
concertos, óperas e espectáculos de teatro ao 
ar livre. Um estádio romano também é par-
cialmente visível no centro da cidade. 

Os Hunos governaram a cidade em 447 d.C. 
e no século VI foram os Eslavos que se instala-
ram na península balcânica e deram à cidade 
os nomes de Pulden e Plundiv. Em 815 d.C., 
Khan Krum da Bulgária apoderou-se da 
fortaleza da cidade, que foi completamente 
integrada no Império Búlgaro em 834 d.C., 
para ser depois reconquistada pelo Império 
Bizantino. Nos cinco séculos que se seguiram 
a cidade mudou de mãos entre a Bulgária e 
Bizâncio. Plovdiv também esteve no caminho 
das Cruzadas, tendo a cidade sido demolida 
e saqueada pelos cruzados a caminho de 
Meca. Em 1385 a cidade caiu nas mãos do 
Império Otomano e passou a ser conhecida 
por Phillibe. Durante os 500 anos seguintes 
permaneceu como parte do Império. Nessa 
altura a cidade já tinha mais de 55 mesquitas. 
A mesquita de Djumaya, que ainda se ergue 
no centro, é um dos edifícios otomanos mais 
antigos dos Balcãs.

> renascimento búlgaro
No século XIX, Plovdiv esteve no centro do 

À espera de ser  
descoberta: a cidade 
habitada mais antiga  
da Europa 

Plovdiv
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Indicar a cidade habitada 
mais antiga da Europa. 
Atenas, Tebas (Grécia), 
Cádis (Espanha) ou Larnaca 
(Chipre)? Poucos indicarão a 
segunda cidade da Bulgária, 
Plovdiv (150 km a sudeste 
da capital, Sófia), que é 
igualmente indicada no 
"Time Out Guide, The World's 
Greatest Cities”* como a sexta 
cidade habitada mais antiga 
do mundo. Todas as fases 
fascinantes da sua história, 
que remonta a 6000-8000 
anos, aguardam que as venha 
descobrir. 
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Ruínas de um Estádio Romano, Plovdiv. © D. Percival

Pintura mural em Plovdiv, testemunho da presença otomana. © D. Percival
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Renascimento búlgaro da opressão cultural 
dos otomanos, incluindo a abertura da pri-
meira editora búlgara em 1855, a partir da 
qual circulavam livros impressos, jornais e 
revistas pelas terras da Bulgária. O revolu-
cionário búlgaro Vassil Levski organizou um 
comité revolucionário em Plovdiv. Durante 
este período, comerciantes ricos construíram 
casas num estilo do renascimento búlgaro, 
com tectos extraordinários esculpidos em 
madeira, que foram restaurados de modo 
requintado e fazem agora parte da Cidade 
Velha de Plovdiv. O Museu Etnográfico, na 
casa de A. Koyumdjioglou, dá uma ideia da 
opulência da cidade nessa altura. 

A cidade foi libertada dos otomanos pelos 
russos, na batalha de Plovdiv, em 1878. O 
Tratado de San Stefano, no mesmo ano, 
fundou o Principado da Bulgária, que reunia 
todas as terras com população predominante-
mente búlgara. Plovdiv foi declarada a capital 
do novo Estado e o centro do novo governo 
temporário da Rússia. Contudo, o Tratado 
foi posteriormente alterado em Berlim e 
o país recentemente libertado foi dividido 
na Bulgária, com Sófia como capital, e na 
Província Oriental da Rumelia, com Plovdiv 
como capital – sob controlo militar e político 
do sultão turco –, enquanto a Macedónia 
foi devolvida à Turquia. Esta divisão durou 
pouco tempo. A Unificação da Bulgária foi 
proclamada em 6 de Setembro de 1885. Em 
1892 realizou-se em Plovdiv a primeira feira 
internacional – Exposição da Bulgária – com 
participantes internacionais. Esta tradição foi 

mantida e a Feira Internacional de Plovdiv 
tem agora um edifício permanente na cidade 
e todos os anos acolhe muitas exposições, que 
atraem participantes internacionais.   

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), o governo búlgaro pró-nazi anunciou 
em 1943 a deportação dos 50.000 judeus da 
Bulgária. Graças à coragem de um conjunto 
de pessoas, incluindo o Arcebispo Krill da 
Igreja Ortodoxa, o governo acabou por recu-
ar. A maior parte dos judeus do país optaram 
por emigrar para Israel a seguir à guerra.**

Quando os nazis deixaram a Bulgária em 
1944, o país ficou sob o poder comunista e 
criou uma relação muito estreita com a anti-
ga União Soviética. Um monumento a um 
soldado russo ainda se ergue com singeleza 
num dos cumes da cidade. Outro marco da 
história de Plovdiv ocorreu quando a cida-
de acolheu uma importante manifestação 
anticomunista, um dos acontecimentos que 
levaram ao derrube do regime comunista em 
Novembro de 1989. É por isso que a cidade 
é por vezes referida como a capital “azul” 
(democrática) da Bulgária. 
Outra fase da história do país está agora a ser 
escrita depois do comunismo e desde a ade-
são da Bulgária à UE em 2007**. D.P. 

*Time Out Guide, The World’s Greatest Cities. ISBN 
978184670141-2, Setembro de 2009, 350 páginas, 
1.ª edição. 

** “Beyond Hitler’s Grap: The Heroic Rescue of 
Bulgarian Jews” by Michael Bar-Zohar, 1998, ISBN: 
158062541X. 

O Instituto Europeu sedeado em Sófia foi 
criado em 1999, com o apoio financeiro 
de George Soros, fundador do Open So-
ciety Institute. Foi uma das primeiras or-
ganizações não governamentais a fazer 
campanha na Bulgária pela integração 
europeia. Actualmente independente do 
ponto de vista financeiro, está a desen-
volver um conjunto de projectos para 
transmitir a sua experiência do processo 
de adesão à UE – experiências boas e 
más – aos seus vizinhos dos Balcãs, ex-
plica a sua Directora, Lubov Panayotova, 
que é uma antiga Vice-Ministra das Fi-
nanças do seu país.  

O sítio Internet do Instituto, www.Europe.
bg, é um dos mais consultados na Bul-
gária sobre questões europeias. “Inicial-
mente a ideia era recolher todo o tipo de 
informações sobre o processo de nego-

ciações”, refere Lubov Panayatova. Com 
o apoio financeiro do Parlamento Eu-
ropeu (PE), o Instituto criou igualmente 
um sítio Internet interactivo que põe em 
contacto os deputados búlgaros e outros 
deputados do PE com o público: www.eu-
roparliament.europe.bg  

Está igualmente a dar apoio técnico ao 
Ministério da Cooperação Regional da 
Bulgária no quadro de um projecto de 
cooperação transnacional com a Mace-
dónia*, que dá assistência e formação a 
este país vizinho sobre como criar ideias 
de projectos e candidatar-se a subven-
ções. Entre os novos projectos que estão 
na calha incluem-se os “mapas de em-
prego”, explica Borislav Mavrov, Director 
de Programas e Projectos Internacionais 
do Instituto, para facilitar aos romenos e 
aos búlgaros a procura de emprego no 

mercado do seu vizinho através da ajuda 
de um sítio Internet. 

O Instituto tem grande experiência em 
questões de combate à discriminação e 
está actualmente a trabalhar num projec-
to para contrariar a violência crescente 
nas escolas. Lubov Panayatova diz que 
a violência é incitada especialmente atra-
vés da utilização de telemóveis. Segundo 
ela, isto deve-se às recentes transforma-
ções na sociedade búlgara: “Tudo está a 
mudar, mas nem sempre para bem”, afir-
ma ela.

Para saber mais consulte: www.europe-
aninstitute.bg

*A Macedónia é conhecida na UE como Antiga 
República Jugoslava da Macedónia, na sequên-
cia de um protesto da Grécia. 

PArTilHAr A ExPEriêNciA dA AdESãO À UE
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Casas de comerciantes abastados, Plovdiv. © D. Percival

Pormenor de casa de comerciante do século XIX, Cidade 
Antiga, Plovdiv. © D. Percival
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de dionísio à rosa-de-damasco – 
a riqueza de Plovdiv
A província de Plovdiv é historicamente um centro de comércio muito activo, que se encontra num 
entroncamento comercial entre a União Europeia e, para oriente, a Turquia e o Médio Oriente. 
Ganhou fama com o fabrico de metais não ferrosos, fertilizantes, produtos farmacêuticos, gén-
eros alimentícios e vinho e óleo de rosas. Nos últimos 20 anos, tal como o resto da Bulgária, esta 
região foi-se adaptando e abandonando uma economia de Estado para, a partir de 2007, aderir 
a normas mais exactas de produção e importação resultantes da adesão à UE, afirma Angel 
Hronev, Director do Centro de Informação da Câmara de Comércio e Indústria de Plovdiv, uma 
instituição gerida de modo privado, numa entrevista concedida a O Correio.

 A s indústrias tradicionais, como os 
produtos alimentares, o vinho e 
o tabaco, ainda se estão a adap-
tar ao mercado da UE. Devido 

a uma grande quantidade de diesel barato 
proveniente da antiga União Soviética, no 
fim dos anos 80 a Bulgária era o n.º 1 da 
Europa em termos de produção de produ-
tos hortícolas em estufas. “Tínhamos um 
sistema cooperativo muito bom gerido pelo 
Estado antes de 1989, especialmente no que 
se refere à plantação de legumes e cereais”, 
explica Angel Hronev. Durante a pré-ade-
são à UE, a Bulgária recebeu financiamen-
tos da UE através do SAPARD (Programa 
Especial de Adesão para a Agricultura e o 
Desenvolvimento Rural), que ajudaram o 
país a adaptar a agricultura às novas normas e 
regulamentos da UE, a fim de aumentar a sua 
eficiência e competitividade e impulsionar 
o emprego no sector. “Embora o programa 
tivesse algumas deficiências, introduziu novas 
culturas e novas tecnologias, especialmente 
em matéria de irrigação”, refere Hronev. 
Mesmo assim verificou-se um êxodo rural 

e actualmente vivem em Sófia, a capital, 1 
milhão e meio de pessoas, dos 7,5 milhões 
de habitantes da Bulgária. Um fenómeno 
resultante da adesão à UE é que os jovens 
não ficam na agricultura na Bulgária, pre-
ferindo ser trabalhadores agrícolas sazonais 
noutras regiões da UE, onde os salários são 
mais elevados.
 

> vale das rosas
No “Vale das Rosas”, a norte de Plovdiv, 
plantam-se roseiras que produzem a rosa 
damascana (rosa-de-Damasco), colhida tra-
dicionalmente em Junho. São precisos 3000 
a 5000 kg de flores (mais de um milhão de 
flores) para produzir apenas 1 kg de óleo de 
rosas. “Devido a condições muito específicas, 
não se encontra em mais nenhuma parte do 
mundo a qualidade deste óleo de rosas”, diz 
Hronev. Uma série de produtos locais das 
rosas incluem champôs e doce de rosas! 

Os vinhos do vale da Trácia, na província de 
Plovdiv, também estão a ganhar rapidamente 
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Vale das Rosas perto de Plovdiv. © Reporters

Angel Hronev, Director do Centro de Informação, 
Câmara de Comércio e da Indústria Plovdiv. © D. Percival 



A África do Sul vai participar como país parceiro organizador 
do Salão Internacional de Viticultura e Produção de Vinho (VI-
NARIA) de Plovdiv, de 14 a 17 de Março de 2010, que se reali-
zará nas instalações da Feira Internacional de Plovdiv. Os vin-
hos sul-africanos estão a tornar-se cada vez mais populares no 
mercado búlgaro. O vinho encontra-se actualmente em terceiro 
lugar na lista das exportações globais da África do Sul e o país 
está em nono lugar na lista dos maiores países produtores de 
vinho do mundo, com uma produção anual de 10 milhões de 
hectolitros. Espera-se que a VINARIA impulsione as relações 
entre a Bulgária e a África do Sul. Os organizadores dizem que 
os visitantes da VINARIA poderão provar o vinho escolhido pela 
África do Sul para o Campeonato do Mundo de Futebol. 
www.fair.bg/en/events/vinaria, www.bessavalley.com

viNAriA – cElEbrAr O viNHO SUl-AFricANO 

A indústria vinícola está a adaptar-se para conquistar novos mercados. © Reporters

reputação internacional. Durante o período 
da economia estatal, uma ou duas empre-
sas públicas tinha um monopólio e produzia 
vinhos baratos, especialmente para o mercado 
da antiga União Soviética, explica Hronev. No 
final dos anos 80 a Bulgária era o segundo 
maior exportador de vinho. O país defronta-
se actualmente com a forte concorrência do 
Chile, Argentina e África do Sul, que se 
podem encontrar mesmo nos supermercados 
na Bulgária – especialmente os brancos, uma 
vez que os búlgaros continuam a preferir os 
tintos produzidos no país. “A questão está 
em melhorar a qualidade”, explica Hronev. 
Nos últimos anos assistimos a um excesso de 
produção de vinho na Bulgária, uma vez que 
fazer o seu próprio vinho está em voga e é 
quase uma segunda natureza para os Búlgaros. 
“Foram produzidos vinhos para os quais não 
havia mercado”, refere Hronev. Para melhorar 
a qualidade dos vinhos para a UE e para outros 
mercados, foram procurar especialistas e agora 
produzem-se alguns vinhos locais muito bons 
na província de Plovdiv na casa dos 6 a 8 
euros. Entre eles incluem-se o Via Diagonalis, 
da exploração vinícola Castra Rubra, desen-
volvido com a ajuda do consultor vinícola 
francês Michel Rolland. A exploração Bessa 
Valley, que fica apenas a 40 km de Plovdiv, 
desenvolveu a marca Enira, com investimen-
tos e conhecimentos técnicos alemães. Com 

o rótulo adicional de que Dionísio, o Deus do 
Vinho, era do vale da Trácia, Hronev vê tam-
bém na província um grande potencial para o 
turismo vinícola. 

O perfil do investidor típico em Plovdiv 
mudou desde que a Bulgária passou a fazer 
parte da UE em 2007. Enquanto nos anos 90 
os capitais investidos vinham em grande parte 
das vizinhas Grécia e Turquia, Hronev assina-
la agora maior interesse de Estados-Membros 
da UE mais a ocidente, devido sobretudo 
ao facto de os gastos gerais e a mão-de-obra 
ainda serem mais baratos na Bulgária. “A 
Itália é um dos poucos países que tem um 
programa especial financiado pelo próprio 
país para transferir empresas de uma região 
da UE para outra”, diz Hronev. “Os italianos 
sentem-se aqui confortavelmente e investem 
nos sectores dos cosméticos e da perfumaria, 
produtos alimentares, café, gelados e máqui-
nas”, acrescenta. No quadro de um programa 
semelhante do governo alemão, um empresá-
rio está a produzir componentes de máquinas 
para a indústria alemã. 

Com o seu grande interesse histórico (ver arti-
go sobre a História), o potencial turístico de 
Plovdiv continua relativamente inexplorado, 
mas a sua expansão depende do melhora-
mento das infra-estruturas, como melhores 

conexões rodoviárias no interior da Bulgária 
e com o resto da UE, e do aumento da fre-
quência de voos a baixo custo para Plovdiv, 
se a cidade pretender atrair os compradores 
de destinos de férias curtas da UE. Acaba de 
ser aberta uma nova passagem de fronteira 
rodoviária com a Grécia, o que coloca a costa 
grega a duas ou três horas de distância de 
Plovdiv, mas ainda não existe uma via rápida 
entre Plovdiv e a costa da Bulgária para leste, 
muito concorrida por veraneantes de outras 
zonas da UE. As montanhas Ródope, no sul 
da província, têm estâncias termais e de ski. 

Apesar da crise financeira ter afectado em 
apenas 6,76 por cento a indústria da constru-
ção na Bulgária, que estava em pleno cresci-
mento há dois ou três anos e que levou a um 
desemprego inferior a zero por cento, a cidade 
continua a ter uma das taxas de desemprego 
mais baixas na Bulgária. “Plovdiv vai desen-
volver-se. Se conseguirmos tirar vantagem de 
todas as oportunidades que temos, tudo se 
passará bem”, diz Hronev. D.P. 

www.pcci.bg 

Palavras-chaves 
Plovdiv; Câmara de Comércio e Indústria 
de Plovdiv; Angel Hronev; Feira 
Internacional de Plovdiv; VINARIA; 
Michel Rolland; Campeonato do Mundo 
de Futebol.

Plantação de tabaco. © Reporters

  
Descoberta da Europa

     
Plovdiv

56



como integrar os ciganos e acabar 
com a discriminação contra eles? 
Os ciganos constituem na 
Bulgária a segunda maior 
minoria do país, correspondendo 
a 4,7% da população. De 
acordo com dados oficiais, 
a zona de Stolipinovo, em 
Plovdiv, conta com uma das 
maiores concentrações de 
ciganos. Organizações Não 
Governamentais (ONG) alegam 
que os ciganos são objecto de 
discriminação, enquanto outros 
comentadores dizem que o 
sentimento de antagonismo 
entre os ciganos e a população 
maioritária da Bulgária resulta 
mais de uma relutância dos 
ciganos em se integrarem na 
sociedade moderna.

O Centro Europeu para os Direitos 
dos Ciganos (CEDC) visa combater 
o racismo contra os ciganos e o abu-
so dos direitos humanos dos ciganos 
a nível legislativo internacional. Uma 
decisão recente do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, em Estras-
burgo, decidiu favoravelmente um 
processo introduzido pelo CEDC, em 
nome da Romani Baht Foundation, e 
pelo Procurador da Bulgária Alexan-
der Kashurnov, por tratamentos des-
umanos e degradantes contra três 
nacionais búlgaros de origem cigana 
que tinham estado detidos pela polí-
cia na Bulgária. O CEDC também 
recebeu recentemente um prémio 
ONG, a Rosa de Prata SOLIDAR, 
que lhe foi concedido por “chamar 
a atenção do público, condenar 
os abusos e elaborar documentos 
de políticas da UE e influenciar al-
guns aspectos referentes aos direi-
tos humanos” a favor dos ciganos.
www.errc.org
www.solidar.org

cENTrO EUrOPEU PArA OS 
dirEiTOS dOS cigANOS
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*  Os países que participam, todos com minorias ciga-
nas, são: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, 
Croácia, República Checa, Hungria, Macedónia, Mon-
tenegro, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Espanha. 

 Ogrupo mais comum de ciganos 
na Bulgária são os ciganos locais 
ou yerlii, divididos em ciganos 
búlgaros (Daskane) e ciganos 

turcos (Korhane), embora também haja out-
ros grupos. Pensa-se que os ciganos chegaram 
à Bulgária no início do século XIII e em espe-
cial nos séculos XIV e XV, com a conquista 
otomana.

A Bulgária é um dos 12 governos europeus 
onde as minorias ciganas participam na 
Década da Inclusão dos Ciganos (2005-
2015) www.romadecade.org*, que tem como 
objectivo melhorar a situação socioeconómi-
ca e a inclusão social dos ciganos nas socie-
dades e que recebe financiamentos tanto da 
Europa como internacionais. Mas as ONG 
que trabalham com os ciganos dizem que são 
necessárias mais medidas. 

Angel Gestov é consultor da ONG Roma 
Together (www.romatogether.com). Embora 
trabalhe com comunidades de base em aldeias 
da região centro-norte da Bulgária (em redor 
de Polski Trambesh), diz que os ciganos 
enfrentam os mesmos problemas de discrimi-
nação em todas as regiões da Bulgária. “Nos 
últimos dois anos os ciganos, que pensavam 

poder beneficiar do crescimento económico 
– especialmente na construção – estão agora 
sem trabalho por causa da crise económica”, 
disse a O Correio. 

> desemprego
A falta de oportunidades de emprego, refere 
Angel Gestov, significa que os ciganos estão 
“extremamente dependentes do sistema 
de protecção social para manterem o seu 
nível de vida mínimo, mas o seu acesso aos 
serviços sociais é restringido tanto por uma 
atitude discriminatória e preconceitos de fun-
cionários públicos como por requisitos legis-
lativos que constituem barreiras ao acesso aos 
serviços sociais”. 

“A política do Estado em relação à minoria 
cigana na Bulgária devia equacionar o recur-
so a incentivos para encorajar intervenientes 
públicos e privados a alterarem a sua atitude 
e comportamento para com os ciganos ou 
penalizá-los em caso de não cumprimento”, 
acrescenta. Refere ainda que as declarações 
intergovernamentais sobre os ciganos não são 
aplicadas na prática devido à falta de repre-
sentação política. 

Lubov Panayotova, Directora do Instituto 
Europeu de Sófia, um grupo de reflexão não 
governamental sobre política europeia que se 
debruça sobre um conjunto de problemas de 
não discriminação, diz que há pelo menos 16 
“clãs” de ciganos na Bulgária, cada um com 
uma forte hierarquia própria, que por vez se 
opõe a uma maior integração dos ciganos na 
sociedade búlgara. Ela diz que as mudanças 
só acontecerão com a educação dos filhos 
dos ciganos de modo a poderem encontrar 

emprego e salienta a necessidade de “boas 
práticas” para gerir a diversidade. D.P. 

Crianças ciganas, Bulgária. A atitude em relação aos 
ciganos tem que mudar, dizem as ONG. © Reporters



 A o aderir à União, a Bulgária, junta-
mente com todos os outros novos 
Estados da UE, assumiu o com-
promisso de se esforçar por rea-

lizar os objectivos de desenvolvimento de 
Monterrey e de o montante da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento (APD) para esses objec-
tivos atingir 0,17 por cento do Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) em 2010 e 0,33 por 
cento em 2015 (Conselho da União Europeia, 
Conclusões da Presidência, 10255/05, 
Bruxelas, 18 de Junho de 2005, p. 8, n.º 27).

Boyan Belev chefia o Departamento da 
Política de Desenvolvimento, responsável pela 
elaboração da nova política e que está inte-
grado na Direcção das Nações Unidas e dos 

Assuntos Globais do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Bulgária. Explica que o 
“decreto” vai ser adoptado em paralelo com 
a criação de uma unidade de desenvolvimento 
autónoma no Ministério, que terá entre 8 e 10 
pessoas. Os seis países escolhidos para recebe-
rem a ajuda inicial, todos vizinhos próximos 
da Bulgária, são a Macedónia*, o Kosovo e a 
Sérvia, a oeste, e a Moldávia, a Arménia e a 
Geórgia, a leste. Boyan Belev disse-nos que 
se tinha pensado em incluir na lista um país 
da África Subsariana – Angola, com que a 
Bulgária tem antigas relações – mas este plano 
foi abandonado de momento, em parte porque 
Angola é considerada como favorita de ajuda 
e em parte porque nesta fase de arranque a 
Bulgária não quer dispersar demasiado os seus 
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Parlamento búlgaro, Sófia. © D. Percival

Programa de 
desenvolvimento da bulgária 

na rampa de lançamento    

O governo da Bulgária 
preparava-se para dar 
luz verde à sua primeira 
estratégia bilateral de 
desenvolvimento quando 
visitámos o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros em 
Sófia, em meados de Janeiro 
de 2010. No momento 
de irmos para impressão, 
um “decreto” aguardava 
aprovação do Conselho de 
Ministros da Bulgária no 
início de 2010. Espera-se 
que leve à aprovação pelo 
Ministro das Finanças búlgaro 
de fundos para projectos-
piloto de desenvolvimento 
em seis países vizinhos da 
Bulgária, designados como 
os primeiros beneficiários da 
nova política do país.   



fundos, pensando que podem ser mais úteis 
em países com que tem especial afinidade cul-
tural e experiência, como na transformação de 
economias estatais. 

> Unidade especializada
Com um número limitado de pessoal, o 
Departamento de Desenvolvimento do país 
está actualmente cheio de trabalho. Desde 
que a Bulgária passou a ser membro da UE, 
tem de preparar e participar nas reuniões 
ministeriais da UE com os países de África, 
Caraíbas e Pacífico (ACP), nas reuniões dos 
Ministros para o Desenvolvimento e nas dos 
Assuntos Gerais da UE, bem como nos gru-
pos de trabalho conexos, e reuniões sobre 
a política de vizinhança da UE** e sobre o 
instrumento de estabilidade***. 

Presentemente a Bulgária reserva 0,06 por 
cento do seu RNB (valores de 2008) para 
a ajuda ao desenvolvimento. Boyan Belev 
indicou que o país não poderia atingir a 
meta dos 0,17 por cento do RNB até 2010, 
embora se espere que o nível do RNB 
aumente este ano, uma vez que o país irá 
contribuir pela primeira vez para os 22.682 
mil milhões de EUR afectados pelo 10.º 
Fundo de Desenvolvimento Europeu (2008-
2013) aos Estados ACP. A contribuição total 
estimada da Bulgária para o 10.º FED é de 
31.754.800 dólares, a repartir pelos próxi-
mos três anos.   

A política bilateral do país pode estar ainda a 
aguardar o seu arranque, mas neste momen-
to já concede alguns financiamentos para as 
actividades gerais da UE a favor do desen-
volvimento através do montante pago para o 
orçamento geral da UE. A Bulgária contri-
bui com 4,5 por cento para este orçamento.  

Boyan Belev diz que o facto de a Bulgária 
se aventurar no desenvolvimento bilateral 
constitui um “exercício de aprendizagem”. 
O “decreto” que está na mesa dos ministros 
búlgaros segue de perto um projecto de 
documento estratégico sobre a política de 
desenvolvimento, publicado no mesmo ano 
em que o país aderiu à UE. Esse projecto 
salienta que a política de desenvolvimento 
do país se devia basear na realização dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) nos países mais pobres e que a coo-
peração internacional da Bulgária em ter-
mos de desenvolvimento devia ser coerente 
com os compromissos políticos assumidos 
no quadro tanto da ONU como da UE. 
No mesmo documento declara-se que a 
Bulgária apoia a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável e o reforço das 
economias dos países em desenvolvimento.

Boyan Belev afirma que o seu país não care-
ce de experiência no domínio da política 
de desenvolvimento. Em meados dos anos 
80 era um importante doador a mais de 40 

países da Ásia, África e América Latina e as 
empresas públicas do país estavam presentes 
nesses três continentes. 

A África Subsariana e outros países podem 
eventualmente ser acrescentados a uma lista 
alargada de beneficiários, tendo em conta 
especialmente o compromisso da UE de 
contribuir com 50 por cento para o aumento 
da ajuda ao desenvolvimento a favor do con-
tinente, indicou Boyan Belev. D.P.

* A União Europeia, com algumas preocupações 
expressas pela Grécia, reconhece a República da 
Macedónia como a “Antiga República Jugoslava da 
Macedónia”.

** A política de vizinhança abrange a cooperação com: 
Argélia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Egipto, 
Geórgia, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Moldávia, 
Marrocos, Territórios Ocupados da Palestina, Síria, 
Tunísia e Ucrânia. Para saber mais consulte: http://
ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

*** O instrumento de estabilidade da UE foi adop-
tado em 2007 e dá apoio para a prevenção de con-
flitos, a gestão de crises e a consolidação da paz. 
Para saber mais: http://ec.europa.eu/europeaid/what/
index_en.htm

Para saber mais sobre a BPID: www.bpid.org

Dimitar Sotirov é o director em part-time 
e muito empenhado da Plataforma Búl-
gara para o Desenvolvimento Internacio-
nal (BPID), criada no início de 2009 para 
Organizações Não Governamentais de 
Desenvolvimento (ONGD). A BPID era fi-
nanciada inicialmente pelo antigo Fundo 
da Presidência da UE e pela TRIALOG, 
a plataforma de cobertura de ONG para 
os novos Estados da UE. Actualmente, o 
seu apoio financeiro, até Abril de 2010, 
vem da Confederação Europeia das 
ONG de Emergência e Desenvolvimento 
(CONCORD), a que a Bulgária procura 
aderir. Dimitar Sotirov apoia totalmente o 
objectivo da política de desenvolvimento 
da Bulgária de não “querer demasiado” 
de início, mas acrescenta ser essencial 
tanto a existência de uma estratégia 
como uma política de desenvolvimento 
especializada, com mais pessoal para a 
dirigir.   

A BPID, em expansão, tem actualmente 
20 membros, entre os quais: CARE Bul-
gária, Caritas Bulgária, Cruz Vermelha 
Bulgária e a Fundação Búlgara de Pes-
quisa em matéria de Género. Dimitar So-
tiriv afirma que a Bulgária pode transmitir 
bastantes conhecimentos aos países em 
desenvolvimento que apoia, como os pro-
cessos envolvidos na fusão com as eco-
nomias da UE. A plataforma trabalha em 
questões como a educação para o desen-
volvimento, saúde, questões de género, 
ambiente e sustentabilidade. Em Outubro 
de 2009, a BPID organizou uma mesa-
redonda sobre a “Participação da Socie-
dade Civil Búlgara na Cooperação para o 
Desenvolvimento da UE”, para que foram 
convidados outros países, como o Japão 
e o Reino Unido, a fim de partilharem com 
os participantes búlgaros informações so-
bre como organizam a política bilateral de 
desenvolvimento.

UMA PlATAFOrMA dE ONg EM ExPANSãO 

Palavras-chaves 
Boyan Belev; Bulgária; TRIALOG; 
CONCORD; Fundo da Presidência.
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Dimitar Sotirov, Director da Plataforma Búlgara de 
Desenvolvimento Internacional. © D. Percival



Um local de Encontro 
para a cultura Africana

U 
rede CAN* é uma iniciativa puma.
creative, sustentada por esta famo-
sa empresa de artigos de desporto. 
Baseia-se na tecnologia 2.0 e é 

uma das plataformas virtuais mais anima-
das, actualizadas e frequentadas dedicada 
à cultura africana. O projecto visa ligar o 
mundo criativo africano a uma rede inter-
disciplinar, que abranja toda a África e vá 
mesmo mais além. Através dos princípios e 
das tecnologias da sociedade da informação 
actual, visa igualmente fornecer conteúdos e 
informações autoproduzidos e que sejam par-
tilhados e gratuitos. Este sítio Web de contac-
tos sociais tem uma estrutura inteligente e 
intuitiva, que permite aos seus utilizadores 
criarem os seus próprios perfis, com texto, 
fotografias e ligações. Deste modo, o sítio 
Web produz-se a si mesmo e cresce todos os 
dias. É interessante ver quem lá está e não 
está e quem é admirador de quem. Quando 
consulta as páginas dos perfis de projec-
tos, instituições, pessoas ou exposições, o 
visitante pode “tornar-se um admirador”. 
A secção “calendário” é uma das mais úteis, 

inserindo notícias de eventos, festivais de 
arte e de cinema, prémios, recensões críticas, 
convites a artistas e outras oportunidades, 
bem como informações profissionais e actu-
alizações de ligações culturais, valiosas tanto 
para os artistas já consagrados como para os 
que estão a começar.

A secção “biblioteca” contém informações 
sobre 300 livros e brochuras importantes, 
assim como os perfis de cerca de 200 “bibli-
otecários”. Estes acrescentam os seus nomes 
à página dedicada aos livros que possuem. 
O sítio Web pretende criar uma verdadeira 
“biblioteca partilhada e não centralizada”, 
mediante o “empréstimo de livros dos mem-
bros e aos membros”. No entanto, não é 
muito claro como é que isto funciona.

A editora da rede CAN é Christine Eyene 
(antiga directora de edição do jornal francês 
Africultures). É ela que actualiza o sítio 
com informações sobre os principais even-
tos culturais e, juntamente com Mark 
Coetzee, curador-chefe da puma.creative, 

promove iniciativas paralelas. Um projecto 
importante promovido pela Creative Africa 
Network é “The puma.creative Mobility 
Awards” [“Prémios de Mobilidade da puma.
creative”], que tem como objectivo facilitar 
a participação de artistas emergentes e con-
sagrados, profissionais de arte e organiza-
ções artísticas em importantes eventos de 
arte nacionais e internacionais.

Entre os numerosos vencedores dos Prémios 
de Mobilidade de 2008 e 2009 contam-
se artistas importantes como Barthelemy 
Toguo e Goddy Leye dos Camarões, o 
curador nigeriano Bisi Silva e os dois artis-
tas afro-americanos mais importantes: Kara 
Walker e David Hammons.

* A rede CAN é parceira da Creative Caribbean Network.

http://www.creativeafricanetwork.com/

A rede “Creative Africa Network” (CAN) fornece uma plataforma virtual que liga os agentes 
criativos em África e no resto do mundo, dando visibilidade a pessoas com talento nos domínios 
da arquitectura, dança, design, moda, filmes, belas-artes, literatura, música, novos meios de 
comunicação social, artes dramáticas e fotografia.

Palavras-chaves 
Cultura africana; plataformas virtuais; 
arte contemporânea; Christine Eyene; 
Mark Coetzee.

Sandra Federici
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À direita: Christine Eyene (2.ª da esquerda), num seminário da Rede Criativa Africana (Criative Africa Network) com estudantes malianos de arte no Conservatoire des Arts et Metiers 
Multimedia, durante os 8.º Encontros de Bamako – Bienal da Fotografia Africana. Novembro de 2009. 
No centro: Convivas no PUMA. Jantar festivo da Creative / Creative Africa Network.
Foto de Christine Eyene.  
À esquerda: Músicos a tocar e jornalistas fazendo a cobertura do PUMA. Jantar festivo da Creative/Creative Africa Network no Museu Nacional do Mali durante os 8.º Encontros de Bamako. 
Novembro de 2009. Foto de Christine Eyene.
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Uma janela para a 
Fotografia contemporânea: 
viii Encontros de bamako

The 8th bam
ako 

Encounters

 Este ano, o tema da Bienal de Fotografia 
Africana foram as “fronteiras”. Nesta 
edição, os co-curadores convidaram os 
artistas para explorarem a questão das 

fronteiras, mostrando como as fronteiras afec-
tam as pessoas, as identidades, as religiões, os 
territórios, os recursos económicos, os contextos 
sociopolíticos, a circulação e as migrações. Em 
África, mais do que em qualquer outro lugar, as 
fronteiras são questões complexas, quer sejam 
barreiras naturais ou linhas artificiais traçadas 
pelos homens. Mas as fronteiras também des-
pertam questões éticas nos países ocidentais. 
As notícias estão quase todos os dias repletas 
de problemas com que se defrontam os jovens 
que procuram melhores condições de vida na 
Europa.

Como disse Victor Hugo: “A fronteira é a primeira 
escravidão. Eliminem-se as fronteiras (…) e a paz 
vem atrás.” A nova equipa que dirige a Bienal, cons-
tituída pelos directores artísticos Michket Krifa e 
Laura Serani, deu prioridade à eliminação das fron-
teiras entre o acontecimento e o grande público, 
assegurando um maior envolvimento deste.

As fronteiras também podem representar lugares 
de encontro e de intercâmbio. Por essa razão, 
para além do trabalho de sensibilização realiza-
do em escolas e universidades, serão realizadas 
cerca de dez exposições em subúrbios onde vivem 
trabalhadores, bem como em locais importantes 
de Bamako. Entre estes encontram-se o Museu 
Nacional, o Palácio da Cultura, o Museu Distrital 
e o Instituto Nacional de Artes (INA).

Os VIII Encontros 
de Bamako – Bienal 
de Fotografia 
Africana –, que se 
realizaram de 7 
de Novembro a 7 
de Dezembro de 
2009 em Bamako, 
foram organiza-
dos pelo Ministério 
da Cultura do 
Mali, em colabo-
ração com a 
“Culturesfrance” 
(Paris) e com o 
apoio financeiro, 
técnico e de comu-
nicação social de 
muitos organismos 
empresariais locais 
e internacionais.

Elisabetta Degli Esposti Merli
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B. Mouanda (Congo Brazzaville), série ‘S.A.P.E’, Congo Brazzaville, 2008. © Baudouin Mouanda



Embora a atenção dos principais interve-
nientes no mundo da arte esteja concen-
trada nos Encontros de Bamako, o públi-
co local não parece estar especialmente 
envolvido, mostrando pouco interesse nas 
diversas actividades que se realizam na 
cidade. Samuel Sidibé, Director Executivo 
da Bienal, declarou que a mobilização do 
interesse do público local constituiu um 
enorme desafio. 

Mas não foram estas dificuldades que impe-
diram os “Encontros” de emergirem como 
um dos pontos mais importantes do circuito 
mundial de bienais para explorar a fotogra-
fia contemporânea.

O programa inclui diferentes secções: a 
exposição Pan-Africana (que inclui 40 fotó-
grafos seleccionados e 13 artistas de vídeo), 
uma secção sobre monografias (incluin-
do trabalhos de Angèle Etoundi Essamba, 
Hassan Hajjaj, Patrizia Guerresi Maïmouna, 
Baudouin Mouanda e Fazal Sheikh), expo-
sições temáticas (incluindo a Conexão do 
Magrebe, Viver Debaixo de Um Tecto, 

Albinos, Goudron-Tanger/Cabo e Norte 
Kivu), “Foco no Mali” (uma exposição 
que apresenta uma selecção de fotógra-
fos contemporâneos do Mali), uma galeria 
de convidados (em que aparece Michael 
Stevenson, “Les Rencontres d'Arles”, em 
Bamako) e uma secção de fotografias de 
memórias. 

O júri foi constituído por Malick Sidibé 
(Presidente), Els Barents (Director de 
“Huis Marseille Museum for Photography”, 
Amesterdão), Annie Boulat (Directora da 
“Cosmos Agency”, Paris), Manthia Diawara 
(Escritor e Director, Universidade de Nova 
Iorque, Nova Iorque) e John Fleetwood 
(Director do “Market Photo Workshop”, 
Joanesburgo). O júri atribuiu os seguintes 
prémios:

•  Prémio Seydou Keïta (grande prémio 
dos Encontros de Bamako, concedido pelo 
Ministério da Cultura do Mali): Uche 
Okpa Iroha / Nigéria;

•  Prémio da União Europeia (melhor 
trabalho de fotografia ou reportagem jor-

nalística da autoria de um fotógrafo de 
um país ACP): Jodie Bieber / África do 
Sul;

•  Prémio de Jovem Talento (oferecido por 
“Bolloré Africa Logistics”, que recompen-
sa o trabalho criativo de um jovem fotó-
grafo): Baudouin Mouanda / Congo-
Brazzaville;

•   Prémio do Júri (“Favorito especial” 
oferecido por “Culturesfrance”): Berry 
Bickle / Zimbabué e Abdoulaye Barry 
/ Chade;

•  Prémio da Organização Internacional 
da Francofonia (melhor fotógrafo fran-
cófono): Guy Wouete / Camarões;

•  Prémio Elan (concedido pela Agência 
para o Desenvolvimento Francesa): Salif 
Traoré / Mali.

Para mais informações sobre os artistas e os seus 
trabalhos e para consultar o programa dos Encontros 
e o comunicado de imprensa, visite a página na 
Internet: www.rencontres-bamako.com.

Palavras-chaves 
Fotografia africana; fronteiras; arte; 
cultura; exposição; prémio
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J. Bieber (África do Sul), série ‘Going Home’, 2001, Apresentação pan-africana. © Jodi Bieber S. Traore (Mali), série ‘Rêve non réalisé’, 2008, 
Apresentação pan-africana. © Salif Traoré

U. Okpa-Iroha (Nigéria), série ‘Underbridge Life’, 2009, 
Apresentação pan-africana. © Uche Okpa-Iroha

G. Wouete (Camarões), ‘Volcano’, 2008, Apresentação 
pan-africana. © Guy Wouete

Z. Muholi (África do Sul), série ‘Miss Divine 2008’, 
Apresentação pan-africana.© Zanele Muholi
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Haiti a preto e branco  
e a cores
O Haiti, pequeno país das Caraíbas foi dev-
astado, em 12 de Abril, por um tremor de 
terra que matou mais de 200 000 pessoas. 
Nos últimos dois anos, este país sofreu a 
fúria de  quatro ciclones. Tudo isto quando 
os seus habitantes começavam a antever 
uma melhoria da situação geral do país. Foi 
talvez esta esperança, que trotava nas suas 
mentes, que os ajudou a arregaçar as man-
gas e porem-se imediatamente a trabalhar 
para reconstruir o país. H.G.

P ara os mais jovens
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Estamos interessados na sua opinião 
e nas suas reacções aos artigos desta 
edição. Sendo assim, diga-nos o que 
pensa deles.

Agenda 
MARÇO - MAIO DE 2010

Contacto: O Correio - 45, Rue de Trèves 1040 Bruxelas (Bélgica) 
correio-e: info@acp-eucourier.info - websítio: www.acp-eucourier.info

Exmo. Senhor/Exma. Senhora, 

É um comentário sobre a Eritreia, o meu 
país de origem. Tenho igualmente a nacion-
alidade britânica e vivo e trabalho em 
Londres. Oponho-me veementemente a 
qualquer interferência em assuntos internos 
do meu país por qualquer estranho e por 
qualquer razão que seja. Como disse opor-
tunamente o Embaixador da Eritreia aos 
países da União Europeia, a Eritreia é o país 
mais estável e pacífico de toda a África. 
Actualmente, que problemas existem na 
Eritreia em termos de religião, de raça e 
de direitos humanos? Nenhuns. Os direi-
tos humanos são amplamente violados por 
superpotências, como os EUA e o Reino 
Unido, no Iraque, Afeganistão e noutras 
partes do mundo... Por favor, deixem de 

acusar a Eritreia quando ela procura res-
surgir das suas ruínas. 
Muito obrigado

Kelati Measho (Eritreia)

Eu escrevi “Este osso [um perónio de bugio 
encontrado em Ishango] tornou-se a coque-
luche dos arqueólogos”. O oposto é verdade: 
o osso foi conservado no 19.º andar do 
museu de arqueologia durante cerca de 50 
anos e nunca ninguém lhe prestou a mínima 
atenção, até os matemáticos o revelarem e 
ser finalmente exposto ao público.  
Além disso, no seu leito de morte em 1998, 
o descobridor revelou que tinha ainda outro 
osso de Ishango. Este segundo osso de 
Ishango só foi dado ao conhecimento do 

público em 2007. E ainda são poucas as pes-
soas que o conhecem. Não é seguramente 
uma “coqueluche”.

Dirk Huylebrouck

Os Estados ACP podem ter lugar na utiliza-
ção da ciência para o seu desenvolvimento 
económico. 
Não se pode continuar a dizer que a ciência 
tornou-se possível para os países em desen-
volvimento. O investimento, a finança e a 
ciência são direitos dos Estados ACP. 

Juan Antonio Falcón Blasco

A palavra aos leitores 

 Março de 2010

>  26- 5.º Encontro das Mulheres 
28/3  Espanholas e Africanas para 

um Mundo Melhor  
  Evento sócio-cultural a organizar 

em Valência, Espanha.
  www.eu2010.es/en 

>  27/3  18.ª Sessão da Assembleia 
1/4  Parlamentar Paritária ACP-UE  
   Magma Conference Centre, Costa 

Adeje, Tenerife, Espanha
  http://www.europarl.europa.eu/int-

coop/acp/   
 
 

 > 23/4- Segunda edição de “África vive” 

 Junho Festival de comemoração do 50.º 
aniversário da independência de 

países africanos. Cerimónia de 
abertura em Barcelona, Espanha.

  www.eu2010.es/en 

>  21-  Parceria África-UE sobre a 
23/4  Energia: Reunião ministerial de 

alto nível. Viena, Áustria

> 27/4  14.ª Troika Ministerial África-
UE

  Cidade de Luxemburgo, 
Luxemburgo

 

> 28/4 Seminário sobre o emprego, a 
protecção social e o trabalho 
decente em África

  Organizado conjuntamente pela 
Comissão Europeia e a Comissão 
da União Africana, em cooperação 
com Estados-Membros interessa-
dos da UE e da UA.

  Nairobi, Quénia

 Abril de 2010

> 19- Seminário regional “Melhor
23/4  formação para melhor seg-

urança dos alimentos”
  Kampala, Uganda

> 19- Conferência e Exposição IST-
21/5  África de 2010
  Quinta de uma série de conferên-

cias anuais sobre as TIC, com altos 
representantes de organizações 
líderes comerciais, governamentais 
e de investigação de toda a África 
e da Europa, em Durban, África 
do Sul. http://www.ist-africa.org/
Conference2010/default.asp

 Maio de 2010 



áfrica – caraíbas – pacífico
e união europeia

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 
Marfim Djibouti Eritreia Etiopía Gabão Gâmbia Gana Guiné Guiné-Bissau Guiné 
Equatorial Lesoto Libéria Madagáscar Malawi Mali Mauritânia Maurícia (Ilha) 
Moçambique Namíbia Níger Nigéria Quénia República Centro-Africana Ruanda São 
Tomé e Príncipe Senegal Seicheles Serra Leoa Somália Suazilândia Sudão Tanzânia 
Togo Uganda Zâmbia Zimbabué

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 

As listas dos países publicadas pelo Correio não prejulgam o estatuto dos mesmos e dos seus territórios, actualmente ou no futuro. O Correio utiliza mapas de inúmeras fontes.
O seu uso não implica o reconhecimento de nenhuma fronteira em particular e tampouco prejudica o estatuto do Estado ou território.
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