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  Durante a Cimeira da União africana que teve lugar em Abuja, em Janeiro de 
2005, o Presidente Mohamed Hosni Moubarak anunciou uma iniciativa egípcia visando 
a criação de uma cadeia de televisão africana que emitiria os seus programas através 
dos satélites egípcios e seria o centro emissor terrestre desta televisão. Queria fazer o 
continente africano aproveitar da sua experiência e por à sua disposição as enormes 
potencialidades que dispõe no domínio da informação, como meio para reforçar os 
laços entre os povos africanos. 
 
  Para reiterar esta iniciativa, várias reuniões foram realizadas entre os 
responsáveis egípcios dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Informação para 
analisar as melhores vias e meios, a fim de redinamizar este projecto. Os participantes 
destas reuniões de coordenação acordaram sobre a necessidade de dispor de algumas 
informações necessárias para a análise aprofundada da iniciativa, numa primeira fase. 
Tendo em conta que o objectivo é representar o continente africano no seu todo com 
as suas diferentes culturas e populações, foi elaborado um formulário para recolher a 
opinião dos Estados africanos sobre várias questões, com vista a contribuir para a 
definição da identidade e do conteúdo desta televisão e determinar alguns aspectos 
estruturais e técnicos sobre o seu modo de funcionamento. 
 
  A reacção dos responsáveis da informação dos países africanos a esta questão 
foi frutuosa e variada. Aceitaram a ideia de uma forma geral e reafirmaram a 
importância da existência de uma cadeia de televisão que fale em nome do continente, 
além das outras televisões que representam as diferentes tendências. Sublinharam, 
igualmente a capacidade do Egipto de assumir esta tarefa. As respostas estavam 
ligadas igualmente a vários aspectos de ordem estrutural e técnica, nomeadamente as 
línguas propostas, as regiões a cobrir, as horas de emissão, a possibilidade de fornecer 
a televisão por satélite, programas de informação nacionais, a retransmissão de 
programas da televisão por satélite pelas televisões locais. 
 
  Os preparativos estão em curso com vista à realização de uma reunião de 
peritos africanos de informação no Cairo, o mais urgente possível, a fim de analisar 
detalhadamente o conjunto das questões estruturais e técnicas assim as fontes de 
financiamento desta televisão, tendo em conta o eventual papel que poderão 
desempenhar as organizações mundiais e as sociedades internacionais operando em 
África, no pagamento de uma parte do custo de funcionamento. 
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