
14 de julho de 2017 - Residência da França 
Declaração do Embaixador, Sr. Jean-Louis ZOËL 

Tradução (proposta) em português – O texto em francês é o único que faz fé 
 

 
Saúdo a presença da delegação oficial que decidiu enviar o Governo da Guiné-Bissau e que é 
dirigida pelo Ministro, o Sr. Victor Gomes Pereira, Ministro da Comunicação Social, 
 
Também gostaria de agradecer, entre muitos outros, a presença de: 
- Sr. João Fadia, Ministro da Economia e Finanças; 
- Sr. Domingos Simões Pereira, ex-primeiro-ministro, presidente da PAIGC; 
-  os representantes de outros partidos políticos; 
- Sra. Helena Maria José Nosolini Embalo, Diretora Nacional do BCEAO; 
- o representante do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas; 
- Coronel-Major Barro, Comandante da Força da ECOMIB 
Caros colegas e membros do corpo diplomático (...) 
Queridos compatriotas aqui presentes, 
(...) 
 
1) Esta é a primeira vez que tenho a oportunidade de celebrar o nosso feriado nacional em 
Bissau. Antes de tudo, gostaria de dissipar um equívoco comum. O 14 de Julho não é o dia da 
independência de França. 
 
Nosso feriado nacional não é o dia da nossa independência porque a nação francesa não 
obteve seu próprio estado através de terceiros. Pelo contrário, é o estado que criou a nação. 
Pode-se dizer que a França tem sido uma entidade política soberana desde o início de Julho de 
987. É duas vezes tão jovem quanto a China, porém faz algum tempo. Esta data refere-se à 
eleição como Rei daquele que foi Duque da França e Conde de Paris. É o Estado criado e 
ampliado pelos nossos reis que é forjado a França. O sentido da identidade nacional surgiu 
nos primeiros séculos. 
 
Mas perdemos um pouco de vista a modalidade da eleição de 987. Era necessário retornar ao 
assunto depois de 1789. Mesmo que na Bastilha tivessem apenas sete presos, todos por lei 
comum, desta fortaleza tornou-se um mito muito poderoso. No entanto, hoje não celebramos 
este evento diretamente, mas sim, ou, legalmente, um ótimo momento de unidade nacional, a 
Festa da Federação, que ocorreu em 14 de julho de 1790, muito perto da atual Torre Eiffel. 
Várias centenas de milhares de franceses fizeram um juramento de fidelidade à Nação, à 
Constituição e ao Rei. 
 
Os melhores ideais, a liberdade, a democracia e os direitos humanos pareciam ser atingidos. 
Depois, como sabem, nao occoreu como desejado: a guilhotina, o Terror. E precisamos de 
passar por altos e baixos para ter de volta, em 1958 com o General de Gaulle, as instituições 
estáveis e fortes que promovem os valores de liberdade, igualdade e fraternidade dentro de um 
Estado de direito. 
 
2) Em Maio e Junho último, a França elegeu um novo Presidente da República, o Sr. 
Emmanuel Macron,e uma nova Assembléia Nacional. Um novo governo foi nomeado, 
dirigido pelo Sr. Edouard Philippe. O resultado dessas eleições mudou o olhar da Europa e do 
mundo sobre a França e talvez também, espero, o olhar dos franceses sobre a França. O 
temperamento francês é conhecido pelo seu pessimismo e seu negativismo. De acordo com 
esses barômetros internacionais de opinião, os franceses se estimaram menos felizes e mais 
pessimistas quanto ao futuro do que os próprios afegãos. 
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"A França tem duvidado de si mesma" há muito tempo. "Devolver aos franceses a confiança 
neles, enfraquecida a muito tempo” não somente pela fidelidade a sua historia no que ela fez e 
trouxe de melhor para ela mesma e para o mundo, mas também para a esperança, das 
reformas, das “transformações profundas e resolutas”, esta é uma das principais eixosque o 
chefe de Estado quer dar ao seu mandato. 
 
O olhar e as expectativas da Europa, da África e do mundo vis-à-vis da França nos importa 
também. Acreditamos que as repercussões de certos episódios de nossa história mantêm uma 
certa responsabilidade pela França. O presidente reafirmou-o durante a investidura: "A França 
sempre será do lado da liberdade e dos direitos humanos, mas sempre para construir a paz a 
longo prazo". 
 
3) A França também permanecerá fiel aos seus compromissos e alianças, em primeiro lugar 
ao projeto europeu e à Aliança Atlântica. Fidelidade a todas as nossas alianças, a todas as 
nossas amizades, especialmente nesta terra da África, que eu amo e conheci ou cruzei em 
vários países. Em uma parte da África Ocidental, os exércitos franceses estão lutando pela 
liberdade, contra o terrorismo e o fanatismo, ao lado dos exércitos africanos, das forças das 
Nações Unidas e, em breve, do G5 Sahel. Muitos desses exércitos africanos, actualmente 
envolvidos ou não no Sahel, têm sido nossos irmãos em armas há mais de um século, como é 
o caso do vosso vizinho, Senegal, que acolhe em Dakar, à 340 kms, uma das nossas bases. 
 
No entanto, estamos convencidos, como os Estados africanos, de que a melhor solução para 
este desafio de segurança, penso por exemplo, na arquitetura africana de paz e da segurança, 
como para muitos outros assuntos, será o tratamento de problemas por próprios africanos, 
organizações sub-regionais e, para o continente, a União Africana. 
 
A França é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que sozinho tem a  
responsabilidade e legitimidade global. Acreditamos nos benefícios e na necessidade de ação 
no âmbito do sistema multilateral e do direito internacional. O meu país continuará a exercer 
todas as suas responsabilidades no Conselho de Segurança, independentemente do assunto, 
região ou país em questão. 
 
4) A França tem um relacionamento longo e amigável com o povo da Guiné-Bissau. O vosso 
país, Senhor Ministro, também fez uma escolha no passado, em particular por causa de sua 
amizade e proximidade com seus vizinhos, para se juntar às instituições da Francofonia, bem 
como a outras organizações internacionais regionais, queridos igualmente pela França, como a 
União Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA) e a zona monetária do CFA, a 
Organização Harmonizada de Direito Empresarial (OHADA) e da Conferência Inter-Africana 
de Mercados de Seguros (CIMA). 
 
No plano bilateral, nossas relações económicas são fracas e, se a comunidade francesa é 
reduzida, a volta de centena, é de qualidade, com empresas como AGS, Bissau Equipamentos, 
CFAO, MRG Bissau Consulting, Orange (provavelmente o mais importante investimento 
estrangeiro direto recente) e ONGs como EMI, Essor e Univer Sel. Contrariamente ao que as 
pessoas às vezes fingem, apesar do corte no orçamento em 2015, a Embaixada da França está 
sempre presente e o seu formato acabou de ser fortalecido. O Centro Cultural Franco-Bissau-
Guineense também está a funcionar. O ensino do francês, civil e militar, é muito dinâmico, 
um fluxo de atividades culturais retomou, como testemunho a recente festa da música e o 
restaurante-café reaberto. 
 
Se continuarmos a financiar ou co-financiar projetos diretamente ligados as ONGs ou com o 
IBAP, a nossa assistência à Guiné-Bissau é muito menos visível do que no passado porque 
nossas contribuições são agora essencialmente, pela via e etapas da ajuda europeia e de ajuda 
multilateral. 
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Esta é a consequência dos princípios de coordenação e divisão do trabalho entre doadores. 
Além de assumir as posições de presidente nos Conselhos do FMI e do Banco Mundial, o 
nosso apoio vem da nossa contribuição muito significativa para a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA). A Guiné-Bissau vai poder melhor o acesso a janela da AID através 
da sua parceria recentemente assinada com o Banco Mundial. Também mencionarei o Fundo 
Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária porque a França é o primeiro Estado 

europeu contribuidor. 
 
Por último, e principalmente, o auxílio que pode ser mobilizado pela União Europeia, 
financiado em particular pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento. A França financia quase 
20%. A ligação entre a União Europeia e o vosso país é importante. Ele pode e deve ser um 
tipo vencedor-vencedor. A França está totalmente envolvida no projeto europeu, como eu 
disse, e, portanto, também nos componentes externos deste projeto. A este respeito, Sr. 
Ministro, as posições das instituições da União Europeia, também recentemente em Bruxelas 
pelo porta-voz do Serviço Europeu de Ação Exterior sobre a suspensão lamentável da cessão 
de dois meios de comunicação portugueses, tem o apoio do meu país. 
 
Através de todos esses canais, o apoio francês ao vosso país continua sendo muito importante. 
A representação francesa nessas organizações, em ligação com a embaixada, examina os 
projetos relativo a Guiné-Bissau, sua articulação, se isso for levado em consideração, com a 
situação geral do país, como seu impacto nos objetivos do desenvolvimento durável e as 
populações. O mesmo se aplica aos empreendimentos de reformas que o vosso país decidiu 
ou decidirá, em termos soberanos, tomar, se for caso disso, no âmbito desses projetos. 
 
A França pretende permanecer no lado da África, que está progredindo e reformando. Grande 
parte da África deu passos consideráveis na última década. O desencravamento digital 
também está no trabalho, o acesso à Internet está mudando as oportunidades e as atitudes. A 
Guiné-Bissau permaneceu distante dessa efervescência econômica. De acordo com uma série 
estatística internacional, o PIB per capita em 2015 foi semelhante em termos reais ao de 1975. 
Com mais de quatro décadas de sucesso, 4 golpes de Estado conseguidos, 12 falhados, 
assassinatos impunes e uma guerra civil. O retorno à ordem constitucional em 2014 com as 
eleições por sufrágio universal, inicialmente pelo Presidente da República, Sr Presidente Vaz 
e depois pela Assembleia Popular Nacional, despertou grande esperança entre todos os 
amigos da Guiné-Bissau. Isso permitiu ao seu governo, em março de 2015, recuperar a 
confiança dos seus parceiros de desenvolvimento e investidores. 
 
O que é referido aqui como a "crise politico-institucional" resultou em que o país perdesse 
tempo e oportunidade novamente. A continuação suscitou sérias preocupações de todos os 
lados quanto a estabilidade e segurança do país e aos vários órgãos de soberania. A Guiné-
Bissau solicitou a mediação da CEDEAO, que no Outono de 2016 garantiu uma solução para 
saída da crise e manteve a ECOMIB. Na última cimeira de Monrovia, a CEDEAO confirmou 
essa garantia e prorrogou o mandato da ECOMIB por 3 meses. Esperamos sinceramente que 
esta crise possa ser resolvida o mais rápido possível sem recorrer à força e à violência, por um 
lado, e no pleno respeito integral da vossa Constituição. À medida que o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas "apoderou ", como se diz, da situação, a França também 
permanece muito atenta. 
 
Todos os amigos da Guiné-Bissau, incluindo a França, estão prontos para ajudar a Guiné-
Bissau. Mas este deve nos ajudar a ajudar ajudando a si mesma e honrando seu hino nacional: 
"Nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso". 
 
Viva a Guiné-Bissau, sem esquecer o Djurtus, viva a amizade entre os nossos povos e, 
finalmente, é 14 de julho, "Viva a França"! 
 


