
Sábado 13 de Julho de 2019 - Residência da França 

 

Discurso do Embaixador O Sr. Jean-Louis Zoël 

 
Saúdo a delegação oficial do recém-formado Governo da Guiné-Bissau, que foi finalmente 
criado pelas decisões da Cimeira de Abuja da CEDEAO e que nasceu da maioria parlamentar 
formada após as eleições parlamentares de 10 de Março, há mais de quatro meses. Você me 
faz e nos faz também a honra de o liderar, Sr. Ministro da Presidência do Conselho de 
Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Sr. Armando Mango. Você está acompanhado pelo 
Sr. Luiz Silva de Melo, Ministro da Defesa e dos Combatentes da Liberdade Patriótica, pelo 
Sr. Samuel Dinis Manuel, Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, pelo Ex.mo 
Sr. Dionisio do Reino Pereira, Secretário de Estado da Juventude e Desportos, pelo Sr. 
Embaixador Alfredo Cristovão Lopes, Inspector-Geral dos Negócios Estrangeiros.  

Gostaria também de lhes agradecer pela sua presença:  
- o Chefe do Estado-Maior da Marinha, o Contra-Almirante Mandugal 
- a Sra. Directora Nacional da Polícia Judiciária, Sra Philomena Vaz Mendes Lopes 
- o Comandante da Força ECOMIB, Colonel-Major Barro 
- o Sr. Huco Monteiro, Presidente da Universidade Colinas de Boé,  
- o Sr. João Fadia, antigo Ministério da Economia e das Finanças, 
 
 (...) 

Prezados colegas, Embaixadores (...), Caros compatriotas 

1) Gostaria de recordar brevemente a origem e o significado do 14 de Julho, a festa nacional 
francesa. 

O dia 14 de Julho não é o nosso dia da independência. A França é uma entidade política e 
jurídica soberana e independente desde a sua criação há mais de mil anos, desde a eleição 
pelos seus pares, em Julho de 987 (novecentos e oitenta e sete), do primeiro dos nossos reis 
que forjou o Estado que se tornou a França. No nosso país, o Estado não só precedeu como 
também construiu a nação através dos seus sucessos. O sentimento muito forte de identidade 
nacional veio com o tempo.  

O dia 14 de Julho é a nossa festa nacional desde uma lei de 1880. Para o mundo inteiro e para 
os próprios franceses, o dia 14 de julho evoca a captura da Bastilha em 14 de julho de 1789. 
Mas a lei adoptada em 1880 não se refere a nenhum ano em particular, apenas a 14 de Julho. 
Isto porque a lei e acima de tudo testemunha de um grande momento de unidade nacional, a 
Festa da Federação, que teve lugar a 14 de Julho de 1790, um ano após a captura da Bastilha. 
O 14 de Julho de 1790, no Champ de mars, onde se situa actualmente a Torre Eiffel, várias 
centenas de milhares de franceses de todas as províncias prestaram juramento de fidelidade à 
Nação, à nossa primeira Constituição e ao Rei. 

Depois de muitos altos e baixos, em França e na Europa, foi apenas em 1958, com o General 
de Gaulle, que encontrámos instituições fortes que promoviam os valores da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade no quadro de um Estado estável que é também um Estado de 
direito. 

2) Desde a sua eleição em 2017, o Presidente Emmanuel Macron fez das nossas relações com 
os países africanos, os povos, a juventude e mesmo as diásporas estabelecidas em França uma 
das suas prioridades. Na África Ocidental, temos amizades históricas, linguísticas ou 
culturais. Aqui, como em qualquer outro lugar, a França não tem injunções a dar. Mas, 
dependendo dos nossos valores e compromissos, há necessariamente casos e posturas de 
pessoas, actores ou Estados com os quais por vezes concordamos plenamente e também por 
vezes não concordamos. 
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A França está totalmente ao lado da África, que quer liberdade e democracia, paz e segurança, 
e da África, que quer avançar, reformar, desenvolver-se e participar nos processos de 
integração. 

Desde 2013, elementos dos nossos exércitos lutam no Sahel pela liberdade e contra o 
terrorismo, ao lado dos exércitos africanos, herdeiros dos nossos irmãos de armas durante as 
duas guerras mundiais, as forças das Nações Unidas. Neste momento, gostaria de recordar, 
para os honrar, a memória gloriosa de dois membros do Comando Hubert da Marinha 
francesa, uma das nossas unidades mais prestigiadas. Cédric de Pierrepont e Alain 
Bertoncello foram mortos quando libertaram quatro reféns no sul do Burkina Faso, no Maio 
passado, enquanto tiveram a ordem não disparassem para não colocarem estes reféns em 
risco. Este compromisso das nossas forças armadas é também para dar aos Estados ameaçados 
a oportunidade, é sua responsabilidade aproveitá-la, de trazer verdadeiras soluções a longo 
prazo. 

Mas, noutro extremo do conjunto das nossas acções, há um exemplo recente e local, o nosso 
compromisso com a biodiversidade na África Ocidental e Central. Um fórum regional da 
UICN foi realizado esta semana em Bissau, com o anúncio do lançamento da facilidade 
regional africana para a Biodiversidade da Agência Francesa de Desenvolvimento. Alias o seu 
discurso de encerramento, Excelêntissimo Senhor Ministro, e eu estava là consigo. 

A França também acredita na dinâmica da integração regional africana, seja para a segurança, 
a economia, os direitos humanos, seja para a União Africana ou organizações regionais como 
a CEDEAO e a UEMOA. Apoia-os e participa mesmo em certos mecanismos, tais como as 
duas zonas monetárias da cooperação financeira africana (do franco CFA). A sua existência, 
reforma e expansão, com objectivo a criação de uma moeda única regional para todo o espaço 
CEDEAO, dependem dos Estados africanos. O Presidente Macron repetiu-o em 11 de Julho 
ao Chefe de Estado ganês em visita a Paris. 

3) No que diz respeito à Guiné-Bissau e à CEDEAO, a organização regional que é a principal 
agência solicitada, segundo o princípio da subsidiariedade, sobre a situação na Guiné-Bissau, 
em França, embora faça poucas declarações públicas, acompanha activamente a situação e 
envia muitas mensagens constantes, aqui em Bissau, aos diferentes actores ou autoridades, em 
Nova Iorque, ou noutros locais da África Ocidental. É nosso dever como membro permanente 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão que tem a responsabilidade e a 
legitimidade últimas e que, infelizmente para o povo da Guiné-Bissau, tem sido demasiado e 
há muitos anos pelo caso do seu país. Estas mensagens de influência convergem com as de 
muitos outros estados e organizações. 

Embora lamentando o atraso indefensável em retirar as conclusões dos resultados das eleições 
de 10 de Março, o que teria sido bastante evidente em qualquer outro Estado com o mesmo 
tipo de sistema político que a Guiné-Bissau. A França toma nota das decisões da cimeira de 
Abuja da CEDEAO, cuja ação foi decisiva para ir a frente, como muitas vezes no passado. 
Reiteramos o nosso inteiro apoio aos membros e as iniciativas do P5 Bissau, do qual a 
coordinação ao nível interno, como com as Embaixadas as mais interessadas e as consultas 
com as autoridades e os diversos autores, devem continuar e tomar um novo impulso. 

Felicitamos o Governo que foi formado a 3 de Julho, do qual o Senhor Ministro é membro, na 
sua distinta posição. Destaco e elogio também a elevada proporção de mulheres (mais de 
35%), jovens e especialistas entre os seus membros. Não é apenas um exemplo, mas também 
uma vantagem para enfrentar as emergências e desafios das finanças públicas, para a 
economia e a mobilização de parceiros internacionais. 
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A realização efectiva das eleições presidenciais na data prevista é essencial para encerrar o 
ciclo eleitoral, que deve ser capaz de estabelecer, nas condições necessárias de liberdade e 
equidade, a vontade do povo soberano. Por isso são cruciais para a consolidação e a 
credibilidade da democracia e do Estado de direito na Guiné-Bissau. 

4) Temos uma longa e amistosa relação com o povo da Guiné-Bissau. De meados da década 
de 1980 até 1998, a França apoiou muito ativamente seu país bilateralmente no 
estabelecimento de liberdades políticas e económicas e na integração regional. O seu país, Sr. 
Ministro, decidiu na altura caminhar nessa direção e juntar-se as organizações como a 
UEMOA, cuja cimeira dos Chefes de Estado e de Governo teve lugar ontém em Abidjan, ou 
ainda a ASECNA e a OHADA. 

Foi a primeira janela de oportunidade após a independência a fazer parte da África do 
progresso. Depois da guerra civil de junho de 1998, pode ter havido outras, mas a última que 
me vem à mente é 2014-2015, com o regresso à ordem constitucional marcado pelas eleições 
legislativas e presidenciais e pelo sucesso da Conferência de Bruxelas em Março de 2015. A 
minha maior esperança é que em 2019 possamos experimentar o início de uma nova janela de 
oportunidade e que esta se materialize finalmente de uma forma estável e sustentável para o 
povo da Guiné-Bissau. 

À nível bilateral, as nossas relações económicas continuam frágeis, mas esperam apenas uma 
melhoria forte e determinada daquilo a que os economistas chamam o clima empresarial, um 
dos piores do mundo até à data presente. Mas se a comunidade francesa ultrapassar apenas 
uma centena, ela é de alta qualidade, com empresas como a AGS, Bissau Equipamentos, 
CFAO, Eiffage, Orange, Vinci e ONGs como a EMI, Essor, Universel, Handicap 
International. Continuamos a financiar ou co-financiar projectos relacionados com estas 
ONG. E o Centro Culturel Franco-Bissau-Guinéen implementa a nossa cooperação linguística 
para o francês e desenvolve a sua programação cultural. 

Mas os nossos maiores contributos para o desenvolvimento da Guiné-Bissau são dados 
através de procedimentos de ajuda europeu ou multilateral, devido à declinação, país por país, 
dos princípios da reparticão do trabalho entre doadores. Mas as representações da França no 
FMI, no Banco Mundial e na União Europeia, em colaboração com a minha Embaixada, estão 
muito atentas aos projetos e decisões relativos à Guiné-Bissau bem como à sua articulação 
com a situação do país e a sua evolução. Através destes canais, o apoio francês ao seu país, 
Senhor Ministro, continua a ser muito importante, apesar de uma menor visibilidade. 

*** 

Senhor Ministro, a estabilidade e o futuro do seu país são também essenciais para os seus 
vizinhos e para a África Ocidental. Não pode haver nenhum elo fraco na luta pela democracia 
e pelo desenvolvimento, nem na luta contra o tráfico ilícito e o terrorismo. A Guiné-Bissau 
tem um enorme potencial. Uma grande parte do resto da África já está em marcha há muitos 
anos. A Guiné-Bissau deve juntar-se a ela. 

Gostaria de concluir com uma citação de um dos poucos académicos especialistas da Guiné-
Bissau, por acaso um francês, René Pélissier. 

"Cada povo, mesmo jovem, carrega dentro de si, ou frente dele, o seu próprio Renascimento. 

(...) Nunca desespere disso". 

Viva a Guiné-Bissau, viva a amizade entre os nossos povos e, claro, "Viva a França", porque 
amanhã é a nossa festa nacional./. 


