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A Colômbia poderá, este ano, ter
umcrescimentode6%.Acrise,no-
meadamentenaEuropa,podelevar
aumvalormaisbaixo,masnãomui-
to, e sempre de crescimento.

Aliás, o embaixador da Colôm-
biaemPortugal,GermánSantama-
ría Barragán, em entrevista ao Ne-
gócios, salienta que “a Colômbia
temcrescimento económico cons-
tanteeestável.Foisemprepositivo
nosúltimos50anos”. Masopróprio
presidente colombiano, Juan Ma-
nuelSantos,alertouparaanecessi-
dade de ter cautelas, já que a crise
europeia pode afectar os níveis de
crescimento.

Germán Santamaría Barragán,
poroutrolado,lembra,noentanto,
que para muitas empresas euro-
peias, nomeadamente espanholas,
éapresençanaAméricaLatinaque
tem travado maiores dissabores. É
o caso dos maiores bancos em Es-
panha. Da Colômbia, a mensagem
quechegaéqueosistemafinancei-
ro é sólido, sem borbulhas credití-
cias. “Abanca colombiana é muito
sólida”, garante o embaixador.

Salientandoocrescimentoquea
Colômbiatemtido,GermánSanta-
maríaBarragánfala,ainda,daesta-
bilidade política – em 100 anos só

houve três anos de ditadura“bran-
da”.“ÉopaísmaiscivilistadaAmé-
rica Latina, com a democracia
maior e mais constante”. Lembra,
ainda, que a Colômbia nunca dei-
xoudepagaraosseuscredores.“De-
fault” não está na sua história.
“Nuncafoiintervencionadaenun-
cadeixoude pagaràbanca”.

Estabilidade é uma palavra que
noentenderdestediplomatacarac-
teriza a Colômbia. E fala, também,
emsegurança: físicae jurídica.

Nosdiscursosoficiaishásempre
atónicade que naColômbianão se
vão passar episódios como o que
aconteceu na Argentina, com a ex-
propriação da Repsol na YPF. “O
presidenteJuanManuelSantosfoi
quemabriuaeconomia,há15anos,
quandoeraministrodaEconomia.
Eéumgrandedefensordolivreco-
mércioedeaberturaeconómica,da
segurança jurídica e respeito pela
propriedade estrangeira e pela re-
patriação de capitais”. Também a
garantiaédadaquantoàsegurança
física.Terrorismo,dizodiplomata,
há também em Madrid, Nova Ior-
que ou Paris. “Paraos investidores
estrangeiros não é factor preocu-
pante ouimpeditivo”, garante o di-
plomata. AM

Colômbia: a crescer
há 50 anos e nunca
entrou em “default”
Embaixador diz que os investidores
não devem duvidar da segurança
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Germán Santamaría Barragán,
62 anos, está em Portugal há
cerca de um ano. É
embaixador da Colômbia em
Lisboa, a cidade de Fernando
Pessoa, o seu escritor
português preferido. O “Livro
do Desassossego”, do seu
heterónimo Bernardo Soares,
é destacado por Germán
Santamaría Barragán, ele
próprio um escritor.
Colômbia já deu muito à
cultura. A sua literatura, mas
também a escultura (Botero),
é reconhecida a nível mundial.
Tal como Portugal também
têm um Nobel da Literatura.
Gabriel García Márquez foi
jornalista. Germán
Santamaría Barragán
também. Já não é a primeira
vez que a Embaixada da
Colômbia em Portugal recebe
um escritor. Plinio Apuleyo
Mendoza já foi embaixador
em Portugal.
Germán Santamaría Barragán
escreveu ficção, mas refere
o jornalismo como a sua
anterior ocupação. Dirigiu
a revista “Diners”, mas foi
durante muitos anos
jornalista do “El Tiempo”,
um dos maiores jornais
generalistas na Colômbia.
Recebeu, por cinco vezes,
o prémio de jornalista Simón
Bolívar.
Este jornalista, escritor e

embaixador vê parecenças
entre Portugal e a Colômbia,
ou melhor, entre os
portugueses e os
colombianos. Sobre Portugal
só tem elogios. “Parece-me
um país muito bonito,
generoso, as pessoas muito
simpáticas, come-se muito
bem e tem um bom clima”.
“Gosto da magia, da
profundidade de Portugal em
cada rua, casa, palácio, há
profundidade e história, uma
grandeza, um desenho. É um
país que tem profundidade”.
E acrescenta que os
portugueses “devem saber
que têm um país muito
bonito”.
Os portugueses conhecem
expoentes da cultura
colombiana, mas é também
o futebol que tem trazido
a Portugal a bandeira da
Colômbia. Os jogadores Falcao
e James Rodríguez são
colombianos.
As duas nações vão também
estar unidas no próximo dia
20 de Julho, dia da
Independência da Colômbia.
No Teatro S. Luiz, fado e
bolero vão juntar-se. Raquel
Tavares, no fado, Lucia Pulido,
no Bolero. É uma forma de
“unir as duas culturas”. Mas
gosta de Fado? “Muito, apesar
de não entender nada. Gosto
do sentimento e da música”.

UM ESCRITOR QUE VEM DE UM PAÍS DE ESCRITORES
E QUE GOSTA DE FERNANDO PESSOA

Bruno Simão
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