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NOTA INFORMATIVA Nº 00271 DE 28 DE JUNHO 2021
Visita presidencial de Amizade e de Trabalho ao Mali
Diplomacia de apoio à transição politica com o reforço de relações
bilaterais na agenda
O Presidente da República, General de Exército Umaro Sissoco Embaló realizou uma visita
de Amizade e de Trabalho ao MALI de 25 a 27 do corrente mês. Antes do encontro “tête à
tête” dos dois Chefes de Estado a que, depois, se seguiu a sessão de trabalho alargada às
respetivas delegações, o Presidente guineense visitou o Museu Nacional Bamako, e depôs
uma coroa de flores no “Monumento dos Mártires e vítimas do Terrorismo”.
Em total consonância com as deliberações da última cimeira da CEDEAO (de Acra, Ghana),
e valendo-se da sua capacidade de interlocução com relevantes atores políticos da nossa
sub-região, o Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló tem desenvolvido uma
diplomacia de apoio à transição politica no Mali, um país irmão.
Sabe-se que o Mali tem sido vítima da ação persistente de grupos terroristas que, com o
sacrifício de muitas vidas humanas e danos económicos consideráveis, teimam em
desestabilizar politicamente os Estados daquela região. As autoridades malianas têm, assim,
à sua frente a dupla tarefa de repor a normalidade democrática na sua ordem política interna
e prosseguir, com o apoio da comunidade internacional, os esforços para assegurar a paz e
reforçar a segurança em toda a extensão do seu território nacional.
O Presidente da Republica da Guiné-Bissau transmitiu ao Coronel Assimi GOITA, Presidente
de Transição e chefe de Estado do Mali o seu apoio à transição política em curso no Mali e o
sentimento de amizade e solidariedade do povo guineense para com o povo maliano.
Associaram-se às duas delegações presidenciais, uma importante representação do setor
empresarial e financeiro do Mali,
Nomeadamente:
 O Presidente do Banco do Desenvolvimento do Mali (BDM) instituição
financeira bem presente no mercado guineense, das empresas e de apoio
aos cidadãos, através do Banco da União (BdU)


O Presidente do Conselho Nacional do Patronato Maliano;



E o Presidente do Grupo Azalai, que detém na Guiné-Bissau, Hotel Azalai24 de Setembro.
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Foram assinaladas áreas importantes a intensificar no âmbito das relações económicas entre
os dois países, com base em parcerias ganhadoras, nomeadamente, na
Agricultura, pecuária, Indústria, turismo, infraestruturas de transportes e outras.
No Mali a viabilização de um projeto, tão estruturante como é a construção do Porto
guineense de Buba, continua a despertar grande interesse do governo e dos círculos
empresariais malianos. Que reconhecem o grande potencial do futuro Porto de Buba na
dinamização do crescimento económico tanto da Guiné-Bissau como do Mali.
Foi lembrado que a Comissão Mista de Cooperação Guiné-Bissau-Mali, criada há décadas, é
um instrumento de promoção da cooperação entre os nossos dois países que, entretanto,
nunca funcionou. As autoridades malianas pediram ao Presidente Umaro Sissoco Embaló
que exerça a sua magistratura de influência para que a Comissão Mista Guiné-Bissau-Mali
possa reunir-se ainda no decurso deste ano de 2021, em Bissau ou em Bamako.

Deslocação ao Burkina Faso
Terminada a visita ao Mali, o Chefe de Estado da Guiné-Bissau deslocou-se ao Burkina Faso,
um país irmão, no dia 27 deste mês de Junho. Em Ouagadougou, o Presidente guineense, foi
recebido pelo seu homólogo, o Presidente da República ROCH KABORÉ.
Nesta visita de poucas horas, o Chefe de Estado Guineense quis testemunhar ao seu
homólogo burkinabé toda a solidariedade do povo guineense para com o povo irmão de
Burkina Faso num momento de grande dor pela perda de muitas vidas humanas, vítimas de
ações de grupos terroristas naquele país irmão.
Os dois Chefes de Estado congratularam-se com a recente realização da Comissão Mista de
Cooperação entre a Guiné-Bissau e o Burkina Faso, facto que testemunha a excelência das
relações entre os nossos dois países e Povos.

Pamela Ferreira
Conselheira do Presidente da República
para a Comunicação Institucional
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