
14 Julho 2018 
Declaração do Embaixador da França, Sr Jean Louis ZOËL 

Tradução (proposta) em português – O texto em francês é o único que faz fé 
 
Saudo a presença da delegação oficial que o Governo da Guiné-Bissau decidiu enviar e que o 
Exmo Sr Ministro, o Senhor Agnelo Regalla, está a liderar. 
Eu especialmente reconheço a presença de: 
- o Contra-Almirante, Eng. Carlos Mandugal, Chefe de Estado-maior da Armada 
- a Directora Nacional do BCEAO, Helena Nosoline Embaló 
- o Comandante da Força ECOMIB, Colonel-Major Barro 
(…) 

Prezados compatriotas aqui presentes, Senhoras e senhores, prezados convidados, 
 
1) Como o ano passado, vou começar sobre o significado do 14 de julho. 
 
O 14 de julho não é a nossa festa da independência. Efetivamente, a França é uma entidade 
política soberana desde mais de 1000 anos, desde a eleção, ouviram bem, falei eleição, em 
987 do primeiro de nossos reis que fizeram ao percuso dos séculos, o que é hoje a França. E 
provável que fosse também em julho. Não obtivemos o nosso Estado da parte de um outro 
estado. A identidade nacionale chegou depois. Sua primeira manifestação aconteceu tambem 
em julho, em 1214, quando as tropas reais obtiveram a vitória com a ajuda de milícias vindas 
do povo.  
 
O 14 de julho é nossa festa nacional desde uma lei de 1880. O parlamentar autor da lei, 
escreveu que o 14 de julho é o dia « mas bonito da nossa história ». Ele não falava da tomada 
da Bastille, no 14 de julho de 1789, mas a um grande momento de unidade nacional, a Festa 
da Federação, que aconteceu logo um ano depois, o 14 de julho de 1790. Centenas de 
milhares de franceses vindos de todas as provincias, prestaram fidelidade à Nação, à 
Constituição e ao Rei. Talvez seja nesse momento que deveriam ter pressionado no botão 
pausa da revolução francesa. A lei finalmente adotada em 1880 não faz referência à um ano 
em particular, nem 1789, nem 1790, somente ao 14 de julho. 
 
Após 1790, depois de muitas infelicidades na França e na Europa, é somente em 1958, com o 
General de Gaulle, que tivemos novamente instituções estáveis promovendo os valores de 
liberdade, igualdade e fraternidade no âmbito de um Estado forte que é também um estado de 
direito. 
 
2) Desde sua eleição, o Presidente Emmanuel Macron, foi várias vezes na Africa, no Mali, no 
Burkina-Faso, na Costa do Marfim, no Senegal e, mas recentemente, em Nouakchott onde ele 
estava convidado para a cimeira da União Africana, e depois no Nigeria. 
 
Ele mostrou a determinação da França em pensar novamente nossos laços com o continente 
africano. Em Africa, temos em certas regiões amizades históricas e fraternidades de armas, de 
língua ou de cultura. Aqui ou noutro lado, a França não tem lição a dar, de jeito nenhum, mas 
em função de nossos valores e de nossos engajamentos, existe obrigatoriamente posturas, 
politicas ou outras, de pessoas, de atores ou de Estados com os quais estamos as vezes de 
acordo ou não. 
 
Há tambem parcerias que existem, ou podem existir entre os paises, as sub-regiões, a União 
africana por uma parte, e por outra parte com estados que não são africanos, a união europeia 
ou algumas organizações internacionais. França  pode participar neles e pode promovê-los em 
diversos graus em função de nosso valor acrescentado e de nossas possibilidades. É o caso no 
âmbito de segurança e de luta contra o terrorismo ou de educação para mencionar exemplos 
recentes. 
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4.500 militares de nossas forças armadas combatem assim no Sahel pela liberdade e contra o 
fanatismo terrorista, ao lado das forças armadas africanas, das forças das Nações Unidas e das 
forças do G5 Sahel. É tambem o caso no âmbito da educação porque a França presidiu 
juntamente em Fevereiro de 2018, com o Senegal, a conferência de reconstituição dos 
recursos da Parceria Mundial para a Educação. A França vai contribuir nisso com 250 
milhões de dólares. A Guiné-Bissau beneficiará disso em co-financiamento com a Associação 
Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial. 
 
A França acredita na dinâmica das integrações regionais africanas, que seja no âmbito da 
segurança ou de qualquer outro domínio, económico, monetário, Direitos Humanos e 
governança, que seja por parte da União Africana ou de orgões regionais como a CEDEAO e 
a UEMOA na África Ocidental. A França apoia a initiativa da União Africana (UA) para 
assegurar um financamento autónomo e previsível das operações militares da UA. Ela 
participa a alguns mecanismos de integração como as zonas monetárias de Cooperação 
Financeira Africana (as 2 zonas FCFA) ou ASECNA. Mas a existência deles, a reforma deles, 
o alargamento deles só dependen dos Estados Africanos.  
 
3) Tratando-se da Guiné-Bissau e da CEDEAO, a organização regional africana que é piloto, 
chefe de fila, conforme o principio de subsidiariedade, sobre a crise politico-instituicional em 
Bissau, a França, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, saudou e deu seu total apoio 
à nomeação de um Primeiro-Ministro e à formação de um Governo de consenso, que tem 
como prioridade, a realização das eleições legislativas, finalmente convocadas. A França 
reiterou igualmente o seu total apoio às iniciativas das organizações membros do « P5 
Bissau », especificamente as da CEDEAO, cujo papel tem sido crucial. 
 
Para além da inscrição de uma dotação consequente ao projeto de orçamento de 2018 pelo 
precedente Ministro das Finanças, em acordo com o FMI, parece que nada realmente tinha 
sido feito pelas autoridades antes de meados de abril de 2018 para preparar este prazo 
constitucional essencial, bem como implementar o acordo de Conakry. 
 
Não é estranho que os desafios financeiros e jurídicos e as arbitragens difíceis sejam 
numerosos para estas eleições legislativas. A França espera sinceramente que a organização 
destas eleições, na data fixada, mobilize toda a atenção, sincera e de boa-fé, de todas as partes 
interessadas. 
 
O apoio da comunidade internacional pode ser mobilizado nestas condições. As próximas 
eleições, em 2018 e 2019, são essenciais para a consolidação e a credibilidade da democracia 
na Guiné-Bissau, depois de tantos golpes de Estado pensados, falhados e sucedidos algumas 
vezes, sem mencionar vários assassinatos impunes e a guerra civil. 
 
4) Temos uma longa relação de amizade com o povo da Guiné-Bissau desde a sua 
independência. O seu país, Ex. Sr. Ministro Agnelo Regalla, fez a escolha no passado de 
aderir às instituições da Francofonia devido a seus laços com seus vizinhos. Mas como me 
disse recentemente o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é 
um país "lusofrancófono". Alias, a cimeira da CPLP em Cabo Verde examinará, nos próximos 
dias a candidatura da França à CPLP como Estado observador associado, assim como a OIF 
examinará o projeto similar de adesão de Portugal à Francofonia, se for confirmado. 
 
No plano bilateral, as nossas relações económicas permanecem insuficientes devido, em 
particular, à instabilidade política, e do que os economistas chamam o clima de negócios, 
muito pouco favorável. Mas se a comunidade francesa é reduzida em mais ou menos cem 
pessoas, ela é de qualidade, com algumas empresas com presença permanenente como AGS, 
Bissau Equipamentos, CFAO, Orange e das ONGs como EMI, Essor e Universal. 
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Continuamos a financiar ou co-financiar diretamente projetos relacionados com essas ONGs 
ou com IBAP. E o Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense implementa nossa cooperação 
linguística e desenvolve as suas atividades culturais. Pela primeira vez desde 2014, há 
novamente, um diretor enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da França. O 
diretor é uma diretora, a Sra. Isabelle Diris. 
 
Atualmente, nossas outras contribuições ao desenvolvimento da Guiné-Bissau são,  
essencialmente feitas pelo canal e os procedimentos da ajuda europeia e da ajuda multilateral 
por causa dos principios de coordinação e de repartição do trabalho entre os doadores. Mas as 
representações da França no Banco Mundial, na União Europeia, no Fundo de Luta contra o 
Sida, a tuberculose e o paludismo, para indicar somente as representações onde a nossa 
contribuição é a mais importante e significativa, como nossa representação no FMI, são muito 
atentos em ligação com minha Embaixada, aos projetos sobre a Guiné-Bissau, como na 
articulação com a situação política geral do país. Por essas vias, o apoio francês ao seu país, 
Exm. Senhor Ministro, Agnelo Regalla, é muito importante. 
 
A Guiné-Bissau perdeu vários anos desde 2015, como já aconteceu no passado muitas vezes, 
após um regresso no entanto bem sucedido à ordem constituicional em 2014. Não se trata 
somente de tempo perdido mas de esperanças, de oportunidades e de projetos de vida 
perdidos ou esmagados à nivel de educação, de saúde, bem como à nivel dos investimentos, 
de criação de empregos e de empresas ou enfim, de parcerias que poderiam ter sido mais úteis 
se a confiança e a vontade estiverem lá. 
 
Agora há um Governo que obteve a confiança da Assembleia Nacional que se reúne 
novamente. Não podemos perder mais tempo, e em primeiro lugar devemos ser fiéis ao 
calendário eleitoral, o que significa dar novamente a palavra ao povo. 
 
A estabilidade e a segurança do país, são não somente importantes para vosso país e como a 
condição de seu desenvolvimento, Sr. Ministro, mas também para seus vizinhos e toda a 
África Ocidental. Não deve ter elo em falta na luta africana para o desenvolvimento tão como 
na luta contra os tráficos ilícitos, a corupção e se um dia a Guiné-Bissau fosse tocada, contra o 
terrorismo. 
 
A França é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas que tem sozinha em última 
instância a responsabilidade e a legitimidade global. Como o engajamento do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas é constante e que ele fica atento à situação de Bissau, a França 
fica, ela também, muito vigilante. 
 
A Guiné-Bissau tem um enorme potencial. Faz muito tempo que se fala isso. Uma grande  
parte do resto da África está caminhando para o futuro. Espero muito que a classe política, 
sem esquecer as forças armadas, sejam dignas no futuro da sua pátria e do seu povo. Todos os 
amigos da Guiné-Bissau, incluindo a França, serão prontos em ajudar a Guiné-Bissau, como 
eles já tinham indicados em Março de 2015 em Bruxelas. 
 
Viva a Guiné-Bissau, viva a amizade entre nossos povos e para finalizar, Viva a França 
porque é o 14 de julho. 
 
Então amanhã, é o 15 de Julho 2018, espero que será também um dia de festa na França para 
nossa equipa de futebol na qual se reconhecem tantos de nossos amigos africanos.  
  
  
   
 
 
 


