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Indústria diamantífera angolana aposta na cooperação
23-Mar-2009

Em tempos de crise, o sector de produção diamantífera angolana vê-se como um dos mais atingidos, com a queda dos
preços do mineral a assistir ao crescente descontentamento dos trabalhadores e à necessidade de interromper a produção
indefinidamente. Através da cooperação e regulamentação do sector, nas mãos da ADPA, o governo espera atingir a
consolidação a nível de todo o continente.
No início deste ano, o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, referiu o grave impacto da queda
dos preços dos diamantes sobre as receitas fiscais do país. Com «menos dinheiro para realizar despesas públicas»,
afirmou que o país se via agora obrigado a gerir os seus recursos «com maior rigor, disciplina e parcimónia». No entanto,
o governo angolano já tinha proposto uma série de medidas para salvaguardar a indústria diamantífera,
nomeadamente a possível aquisição de diamantes às empresas diamantíferas que operam no país, apesar de esta sugestão
ainda não ter sido confirmada por Sebastião Panzo, o porta-voz da empresa estatal de diamantes Endiama, que disse
que «ainda é cedo para ter planos concretos».
No início de Fevereiro, o governo anunciou também a preparação de um outro pacote de medidas com o objectivo de
garantir os postos de trabalho nas empresas diamantíferas do país, assim como um encorajamento para que estas
empresas optem por preços mais baixos, de forma a conseguirem resistir à crise financeira internacional. Segundo o
ministro de Geologia e Minas, Mankenda Ambroise, em declarações à Rádio Nacional de Angola, já foi discutida com as
empresas uma negociação dos preços que permitam a continuação da actividade. «Terá de haver uma intervenção do
Estado, que será anunciada em breve», afirmou.
Empresas baixam os braços
Mas as desistências no sector que contribuiu com 1,6 mil milhões de dólares para a economia angolana em 2007 já são
muitas. Mal se verificaram os primeiros sintomas de recessão, a empresa diamantífera BHP Billiton anunciou o
cancelamento dos investimentos em projectos de exploração em Angola, em seguimento de uma política de redução de
custos causada pela diminuição da procura do recurso mineral em bruto durante os últimos meses, sentido a pressão de
uma recessão global que pesa sobre a procura de bens de luxo.
Também em Angola, se assistiu ao encerramento da mina de diamantes da Catoca, a maior do país e a quarta maior do
mundo, de acordo com informação da Angop. Segundo a empresa operadora da mina, a russa ZAO Airosa, prevê-se
que as actividades de exploração na mina responsável por três quartos da produção do país, continuem em suspensão
até ao final de 2009.
Segundo Andrei Polyakov, responsável pela comunicação da empresa, citado pela agência financeira Bloomberg, a
exploração só será retomada quando houver uma retoma da procura de diamantes nos mercados internacionais, que tem
sido afectada pela crise financeira internacional. Contudo, a empresa afirma que «não tem planos» para abandonar as
operações em Angola. Entretanto, a mina da Catoca vai dedicar-se exclusivamente à pesquisa e produção, segundo uma
fonte da Alrosa.
No início deste ano, decidiu-se também cancelar a realização da Cimeira Mundial do Diamante, que estava prevista para
Novembro, uma decisão que o governo considerou como estando em conformidade com a vontade dos grandes
produtores internacionais. «Esta deliberação está em consonância com a vontade da comunidade diamantífera
internacional, em virtude da crise económica e financeira mundial que está a afectar de forma significativa a indústria
diamantífera», referiu o governo em comunicado.
Com estas desistências, a insatisfação dos trabalhadores não surpreende e tem-se sentido bastante no país,
principalmente desde o início deste ano, em que a empresa responsável pela logística e transporte da estatal Endiama,
a subsidiária Enditrade, deu início a uma greve. No caderno reivindicativo entregue à direcção da Enditrade, exigiam-se
aumentos salariais e alterações nas condições de trabalho oferecidas pela empresa.
De facto, a Endiama tinha vindo a ser apontada pela imprensa nacional como estando a atravessar problemas de
escoamento da produção, devido à diminuição da procura de diamantes nos mercados internacionais.
Produtores africanos reúnem-se
No entanto, com a criação da Associação de Produtores Africanos de Diamantes (ADPA), espera-se alguma consolidação
para o mercado em crise, através da cooperação entre as nações africanas membros da associação e da tomada de
medidas, ao estilo de um cartel que possa permitir um aumento na procura, que poderá, por sua vez, resultar num
aumento dos preços.
Funcionando como um fórum permanente com o objectivo de congregar e harmonizar as políticas ligadas à exploração,
produção, tecnologia e recrutamento no sector diamantífero, a Associação pretende defender os interesses estratégicos do
continente, de forma a poder ter um papel mais relevante na definição das políticas do sector a nível mundial, resultando
numa melhor promoção do desenvolvimento das populações, através de benefícios conseguidos com o desenvolvimento
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do sector.
Com o objectivo fundamental de «acabar com o paradoxo de que a produção de diamantes não beneficia as suas
populações», nas palavras do secretário-executivo, Edgar Diogo de Carvalho, a ADPA pretende uma cooperação
permanente que possa garantir o crescimento sustentável do continente, sendo que a organização está em contacto
permanente com o Processo de Kimberley, com o objectivo de guiar os países membros a trabalhar em conformidade
com o projecto, uma tarefa que já foi conseguida com sucesso com a República Democrática do Congo e a
Libéria.Entrevista a Edgar Diogo de Carvalho
O órgão regulador da indústria diamantífera foi criado em 2006. No preciso momento em que o sector enfrenta uma crise
que vê diminuir a olhos vistos o número de pequenas e médias empresas na indústria, o secretário executivo da
Associação dos Países Africanos Produtores de Diamantes (ADPA), Edgar Diogo de Carvalho, traça um panorama do
sector.
Após a criação da ADPA, quais foram os principais marcos atingidos, até ao momento?
Muito foi alcançado. Um dos grandes marcos atingidos foi que conseguimos ter os instrumentos jurídicos todos aprovados
num curto espaço de tempo (em termos de estatutos, do regulamento interno tanto da associação como do próprio
secretariado executivo, dos modelos de quotização, que também já estão aprovados, e ainda de um plano e de um
cronograma de acção).
Já houve possibilidades de desenvolver a legislação para a fiscalização do sector?
Não, essa acção vai ser reflectida num seminário. Cada país é um caso e nós vemos uma grande debilidade ao nível dos
nossos países, naquilo que é a legislação diamantífera, principalmente na negociação dos contratos, nas taxas, «royalties»,
nos parâmetros dos contratos e na própria fiscalidade em si.
Esse é um dos objectivos da organização?
Sim. Um dos grandes objectivos é a harmonização jurídico-legal sobre os diamantes a nível dos países da região, como um
objectivo maior, que é rentabilizar a indústria diamantífera, para que ela possa dar mais rendimentos aos cofres do
Estado, e torná-la mais atractiva ao investimento.
O continente africano já produz 60 por cento da produção mundial.
Mais de 60 por cento. Já está acima dos 60, mas não chega ainda aos 70. Provavelmente, dentro de quatro ou cinco
anos podemos chegar aos 70 por cento, porque há mais projectos a serem desenvolvidos e isso vai dar uma
reviravolta [ao sector].
Mas apesar de o continente africano ter essa percentagem na produção, não tem a mesma relevância no controlo dos
preços e na lapidação. Que projectos tem a ADPA para que os países produtores tenham uma voz mais activa e relevante?
Este é um processo paulatino, que funciona quando há cartéis. O cartel dita o preço, faz e desfaz, aumenta a produção,
reduz para aumentar o preço... Infelizmente, nos diamantes ainda não temos um cartel, mas temos os fóruns
internacionais, onde se estabelece o preço do quilate. Mas aí, diria que os países africanos ainda não têm uma voz de
interferência forte. O que estamos a tentar é estabelecer mais a cooperação em si, aumentar a produção, e dotar os
nossos diamantes de uma mais valia, através da criação de fábricas de lapidação de diamantes a nível dos países
membros com condições para o efeito.
Estamos também a promover a primeira Bolsa de Diamantes, que terá sede na República Democrática do Congo
(RDC), o que será uma mais valia, porque é nas bolsas que encontramos o preço real do diamante. Com a bolsa,
haverá mais exigências, entre elas uma parte considerável da produção que vai à bolsa deve ser lapidada, o que nos
vai permitir dar outra imagem do diamante africano, e dar uma opinião relevante sobre aquilo que são preços do diamante
no mercado mundial.
Actualmente, como é que funciona a ADPA, em termos de orçamento?
A organização funciona com sistema de quotas, mas foi unânime a possibilidade de podermos rever esse orçamento,
retirando a aplicação de taxas sobre os diamantes. O importante é que o país cumpra o seu compromisso da quota. Por
exemplo, tiramos uma quota de uma produção para o pagamento. [Como] os diamantes estão em queda, as produções
estão todas em queda e o preço está baixo. Se aplicar aquela quota, praticamente não funciona, não vamos ter orçamento
para funcionar.
Qual é a opinião da associação em relação ao Processo de Kimberley?
Se um país não for membro do Processo de Kimberley (PK), não pode vender os seus diamantes. A Associação quer que
os seus diamantes sejam vendidos como fontes de receitas para os respectivos Estados. Não estando no PK, não se
pode vender os diamantes. A associação é contra o tráfico ilícito de diamantes, então tem que haver um regulador – o PK –
em que temos de nos apoiar.
Porque razão a aplicação do PK está a ser tão difícil na Costa do Marfim?
Os conflitos internos. Onde há guerra, as leis tornam-se frágeis.
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Houve alguma intervenção da associação?
Já estamos a influenciar o governo, porque na Costa do Marfim, a maior parte da zona diamantífera é uma zona
controlada pelos rebeldes. Então, esses diamantes não são certificados para serem vendidos. Outra questão é que todas
as zonas diamantíferas de todos os países membros têm de ser zonas controladas pelo governo, não podem estar
controladas pelos rebeldes. A ideia é criarmos um diamante de desenvolvimento, não um diamante de conflito, mas é
isso que tem acontecido na África Ocidental.
A Associação dialoga com esses grupos rebeldes?
Não, nós dialogamos com o governo, fazemos a formação. A nível do garimpo, estamos a trabalhar para que haja uma
regra nos governos para esta actividade. Como se está a desenvolver a indústria em Angola?
O panorama é bom, excepto a crise que estamos a viver. O preço dos diamantes está baixo, mas o programa do
governo para o sector diamantífero é a expansão da própria actividade diamantífera. Neste momento, falamos do
funcionamento de 14 ou 16 projectos, para não falar dos quase 22 projectos que já têm um estado avançado de
prospecção e que são economicamente viáveis. Para além disso, continuamos a fazer a promoção para a captação de
investimento. O plano é expandir mais projectos a entrar em desenvolvimento, para se aumentar a produção. Temos um
plano para em três ou quatro anos chegarmos, no mínimo, a 19, 20 milhões de quilates produzidos em Angola [dos seis
milhões produzidos em 2005].
Em relação à crise, qual tem sido o impacto da baixa dos preços, a nível dos países africanos produtores?
O impacto é muito grande. Neste momento, os dados que tenho é de que praticamente 80 a 90 por cento das
empresas [da África Ocidental] já estão encerradas, por causa do impacto da crise. Acabo também de vir da África do
Sul e fomos informados pela ministra sul-africana das Minas e Energia que todos os pequenos e médios produtores de
diamantes também já encerraram as suas actividades: é para ver que o impacto é muito grande. É força de trabalho que
fica na rua e isso preocupa-nos.
Há propostas na mesa?
Sim, a nível da associação, já há uma estratégia para minimizar a crise. Mas nessa estratégia temos três cenários,
porque a capacidade que tem um país, outro não tem. Em Angola, por exemplo, como temos um canal único de venda e
comercialização de diamantes – a Sodiam – o governo tem que, dentro dos seus recursos e da sua contenção, fazer injecção
de valores, para que estas empresas possam absorver a compra de diamantes em tempo de crise. É difícil, porque neste
momento, o que as empresas produzem não é compatível com aquilo que vendem. Há um maior custo de produção do
que dos próprios rendimentos provenientes desses diamantes. Para ser franco, muitas das vezes, os lucros provenientes
dos diamantes em relação ao custo de produção, são de cinco ou seis por cento. Gasta-se muito na actividade mineira.
No ano passado, a Endiama anunciou lucros astronómicos. Esse superávit que a indústria teve nos últimos dois anos
não poderá ajudar?
A Endiama teve um superávit, mas normalmente para essas empresas, o dinheiro é rentabilizado. Neste momento, há
toda uma estratégia montada e solicitámos uma grande intervenção dos governos, até porque são os governos que
têm capacidade de, nesta altura, poder fazer compromissos com bancos, grandes compradores, e outros produtores
com capacidade para financiar acções de compra de diamantes. A associação está também em contacto com os grandes
grupos, que se comprometem a comprar os diamantes dos países africanos a um preço mínimo, que não esteja abaixo do
preço de produção. Isso, para nós, já é muito bom, porque permite que as empresas produzam, vendam e consigam
manter os trabalhadores a nível normal, mas não têm lucros fabulosos nessa altura.
Sabemos que na Endiama houve umas greves directamente ligadas já a esta situação da crise. É preciso agir mais
depressa?
É preciso agir e essas são medidas que já foram remetidas ao governo de Angola, onde se solicitou que, dentro dos
fundos estratégicos, se pudesse criar um fundo que dotasse a Sodiam de capacidade técnica e financeira para poder
comprar os diamantes nesse tempo de crise. É uma estocagem que se vai fazer. As empresas continuam a produzir e o
governo, através da Sodiam, vai comprando os diamantes. O diamante é um recurso mineral que, a nível de preços,
ainda está entre o vendedor e o comprador, não está regulado de uma forma fixa.
Estava a falar de projectos em vias de ser encerrados...
No caso de o governo angolano aceitar as propostas que foram submetidas para minimizar a crise, poderemos ter
projectos em funcionamento. Se, por um lado, o governo – através de instituições criadas – absorver a compra de
diamantes, as empresas continuam a funcionar. Se cada um paga o preço abaixo de produção já não será possível
manter as empresas. Por outro lado, mesmo com o governo a comprar os diamantes, temos de criar os «buffer stocks»
[em que, os diamantes estocados, só serão vendidas preferencialmente as melhores jóias, e apenas cinco por cento em
cada venda vai para o mercado internacional]. Isso vai criar um grande interesse do comprador, que vai dizer: «estes
diamantes são bons, posso comprar mais», a resposta é que agora só posso vender cinco por cento, criando uma
escassez de mercado. E quando há escassez de mercado, o preço vai subindo.
Essa medida tem de ser tomada por todos os produtores?
Sim, vai ser implementada a nível de todos os países produtores, mas de forma unilateral. Seria de forma conjunta, se já
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tivéssemos a Bolsa de Diamantes africanos a funcionar. Os diamantes ficavam em stock, assinava-se o compromisso
com a bolsa, e fazíamos esses stocks a nível da bolsa, com compromissos bancários. Por isso é que estamos a propor
que os países que, economicamente, não consigam manter os seus diamantes, em stock, façam compromissos com
instituições bancárias que estejam em condições de comprar os diamantes, como garantia.
A obrigação dessas medidas poderia acelerar o processo de aliança entre os países. Será um lado positivo da crise?
Sim, propusemos também que os países com capacidade técnica e económica para poderem processar os seus
diamantes (no caso de Angola, Namíbia, África do Sul), possam dar uma mais valia na produção dos outros países.
Estamos a propor medidas para que, mesmo os países que processam os diamantes aumentem a quota de diamantes
processados [lapidados, através da criação de fábricas de lapidação].
Pensa que esta crise poderá durar quanto tempo?
Não sei, mas vai ter um grande impacto. Dou o exemplo de Angola: baixaram os investimentos a nível dos diamantes;
com a recessão económica, não há investimento, porque em todo o investimento tem de haver retorno! Investir o mesmo
valor para ganhar o mesmo valor, não é negócio nenhum! Tem de haver sempre uma margem de lucro. Em Angola,
todas as acções de prospecção de diamantes já estão encerradas (até a De Beers encerrou!). Só se está a trabalhar no
que existe e para salvaguardar aquilo que existe.
Então a criação da primeira bolsa pode estar comprometida...
Pode estar comprometida no seguinte: é o próprio Congo que tem o compromisso de criar todas as condições impostas
pela Federação Internacional de Bolsas de Diamantes, para assegurar que os grandes compradores de diamantes
venham cá.
Quais são as perspectivas para os restantes três anos do seu mandato?
As perspectivas são boas. Gostaria que houvesse uma maior cooperação a nível dos países. Estamos, neste momento, a
fazer a promoção da Academia de Diamantes e Joalharias de Kimberley e vamos ter uma quota nesta academia, no
envio de quadros para formação e vamos também dialogar para que haja formação em toda a actividade diamantífera. Em
relação às perspectivas na mudança da imagem do diamante, queremos transformar o diamante de sangue no diamante de
paz. Vamos também promover a cooperação a nível de projectos nos nossos países, mas África já está em condições de
poder partilhar algumas trocas de tecnologia e experiência, como já começámos a fazer com a Endiama e com outros
países – tivemos a solicitação da República do Gabão e da República Centro-Africana.
O Botsuana vai aderir à ADPA?
Existe a AMP (Africa Mining Partnership), mas com os diamantes, viu-se a necessidade de criar essa associação, até
para focalizar mais o interesse a nível dos países africanos. Na altura, o Botsuana alegou preocupações relativamente à
filiação em organizações internacionais. Não diz que não quer ser membro, mas sim que ainda tem de fazer um estudo. Mas
eu acho que, em breve, o Botsuana se vai unir a nós.Fonte: África Today, Março de 2009
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