
Chile 'está aberto' a propostas de saída ao mar da Bolívia 

Países estudam construção de um túnel fronteiriço de 150 quilômetros para atender à 
demanda de La Paz. 

O chanceler chileno, Mariano Fernández, afirmou segunda-feira (11) que o governo "está 
aberto" a propostas para a construção de um túnel fronteiriço de 150 quilômetros para 
oferecer uma saída ao mar para a Bolívia, com "continuidade territorial" e sem afetar o limite 
entre Chile e Peru. "Ainda não temos uma proposta específica, mas o governo está aberto a 
todas as sugestões e ideias que signifiquem um avanço na integração latino-americana", 
declarou.  

Nesse sentido, o chanceler recordou que "no passado foram apresentadas outras ideias em 
relação a esse tema", entre elas um projeto de três arquitetos chilenos que propuseram a 
construção de um túnel paralelo à Linha da Concórdia -- que delimita o Chile e o Peru -- que 
desembocaria em uma ilha construída artificialmente em um mar de jurisdição trinacional. 
Como são propostas vanguardistas, é interessante escutá-las", disse Fernández, e acrescentou 
que isto deve ser feito "sem preconceitos". "É preciso escutar, ver o projeto, analisar a 
proposta, porque tudo isto envolve questões políticas e precisamos pensar nas conclusões que 
podem ser feitas", destacou Fernández.  

O chanceler ainda informou que o Chile "está trabalhando com a Bolívia de uma maneira 
sistemática", já que este é um tema "importante" para os dois países. Mas "não é fácil 
encontrar caminhos que resolvam todos os problemas de um dia para o outro", completou.  

O governo boliviano, por sua vez, defende o direito do país de reconquistar uma saída 
soberana para o mar, que perdeu para o Chile em um conflito ocorrido entre 1879 e 1883. O 
Chile ainda enfrenta discussões com o Peru sobre questões territoriais. Em março deste ano, 
Lima apresentou ao Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, um relatório em 
que defende o redesenho de sua fronteira marítima com Santiago. 
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