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Excelência, Sr. NARENDRA MODI, Primeiro Ministro da 

Índia. 

Excelência Senhor Presidente da República do Zimbabwe – 

Co-Presidente; 

Excelências Senhores Chefes de Estado e de Governo; 

Excelência Senhora Presidente da Comissão da União 

Africana; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Gostaria de dirigir as minhas primeiras palavras a Sua Excelência, 

Senhor NARENDRA MODI, Primeiro Ministro, a agradecer o 

convite que me foi dirigido, na qualidade de Chefe de Estado da 

República da Guiné-Bissau, para tomar parte neste importante 

espaço de diálogo e cooperação na qual se transformou o Fórum 

Índia – África. 

O meu país teve o privilégio de fazer parte deste Fórum desde a 

sua criação, podendo, hoje, testemunhar os significativos passos 

registados na sua consolidação como instrumento ao serviço do 

desenvolvimento da Índia e dos países africanos. Aproveito, 

assim, para manifestar a nossa profunda gratidão à Vossa 

Excelência e ao seu Governo pelos resultados encorajadores 

alcançados nos últimos anos no âmbito do dispositivo multilateral 

de cooperação e no quadro bilateral entre os nossos dois países, 

fruto da vossa vontade política firme e do vosso empenho 

inequívoco na construção de uma parceria estratégica entre a 

Índia e África. 
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Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A presente Cimeira constitui um momento de diálogo político 

renovado e mais inclusivo, e uma oportunidade para avançar 

significativamente com os propósitos de dotar o Fórum India – 

África de compromissos firmes das partes, de prioridades 

estratégicas claramente definidas e de instrumentos mais eficazes 

para a prossecução dos objectivos de concertação política e de 

cooperação económica que nos são comuns. 

Os projectos de «Declaração de Nova Delhi» e o «Quadro de 

Cooperação entre a África e Índia», documentos submetidos a 

apreciação e aprovação deste Fórum, renovam as bases para o 

reforço da parceria, projectando novos patamares para o seu 

desenvolvimento a médio e longo prazos. 

Igualmente, os indicadores positivos que o desenvolvimento das 

economias da Índia e de África têm registado nos últimos tempos 

e o significativo crescimento do volume das trocas comerciais 

entre as duas geografias, mostram que podemos ir mais longe 

nesta cooperação sul-sul e que o desafio de alavancar um espaço 

de interacção económica dinâmica ao serviço do desenvolvimento 

das partes está ao nosso alcance.   

 

Excelências Senhores Chefes de Estado e de Governo 

Apesar das dificuldades que a Guine-Bissau conheceu  na última 

década, o meu  país contou sempre com o apoio e a solidariedade 

da Índia. Os projectos de desenvolvimento nos domínios da 

agricultura, energia e indústria financiados com a linha de crédito 

da Índia estão sendo  realizados com sucesso. O investimento 

privado indiano tem sido realidade e os indicadores do comércio 

entre os dois países têm mantido um nível elevado, 

designadamente nas exportações do Cajú, em que neste sector a 
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Guiné-Bissau é o terceiro maior produtor mundial, sendo o 

mercado indiano o seu principal importador.  

Estes resultados encorajam-nos para novos e mais arrojados 

desafios, projectando um salto qualitativo na nossa cooperação no 

âmbito dos mecanismos do fórum e no plano bilateral. O Plano 

Estratégico de desenvolvimento “2015-2020”, aprovado pelo 

governo da Guiné-Bissau e parceiros de desenvolvimento, elege a 

agricultura e agro-negócios como um dos principais motores do 

crescimento da economia nacional. As condições naturais da 

Guiné-Bissau, e a estratégia de combate à pobreza e melhoria dos 

rendimentos das populações recomendam particularmente uma 

aposta robusta na agricultura e agro-indústria.  

Neste sentido, manifesto a minha satisfação por este domínio 

continuar a fazer parte da prioridade da cooperação no quadro do 

fórum, certo que o nosso país continuará a beneficiar do apoio da 

Índia para a implementação da sua Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento.   

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Apesar das dificuldades sócioeconómicas , a Guiné-Bissau 

caminha para a consolidação de bases para a irreversibilidade dos 

passos dados na construção de um novo país, com maior 

capacidade de acção na prossecução dos desígnios nacionais e 

com melhor condição para estabelecer um renovado contrato de 

confiança com os parceiros de desenvolvimento. 

Não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para, em nome 

do povo e do Estado da Guiné-Bissau e em meu nome pessoal, 

reiterar agradecimentos pela solidariedade e apoio que o meu país 

tem recebido da comunidade internacional, e pela elevada atenção 
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demonstrada pelos parceiros de desenvolvimento na Mesa 

Redonda de Bruxelas, realizada em Março último.  

Igualmente, gostaria de aproveitar para em meu nome pessoal, 

bem como a delegação que me acompanha, agradecer a recepção 

calorosa e hospitalidade pela forma como fomos recebidos pelo 

povo e autoridades do vosso País. 

 

Bem Haja o Fórum Índia – África 

Obrigado 
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