“CPLP - Uma Comunidade de Pessoas”
DISCURSO DE BOAS VINDAS NA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA VIII ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFERIDO POR SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA NACIONAL DE CABO VERDE, ENG. JORGE SANTOS

Praia, 10 de janeiro de 2019

Senhor Presidente da República de Cabo Verde
Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau
Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique
Senhor Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe
Senhor Representante da Assembleia Nacional de Angola
Senhor Representante da Câmara de Deputados do Brasil
Senhor Representante da Câmara de Deputados da Guiné Equatorial
Senhor Representante da Assembleia da República Portuguesa
Senhor Ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Deporto
e Assuntos Parlamentares
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa
Senhor Líder do Grupo Parlamentar do Movimento Para a Democracia
Senhor Líder do Grupo Parlamentar do Partido Africano para a Independência de
Cabo Verde
Senhor Representante da União Cabo-verdiana Independente e Democrática
Senhoras e Senhores Presidentes dos Grupos Nacionais da AP-CPLP
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Senhora Presidente da Rede de Mulheres da AP-CPLP
Senhoras e Senhores Deputados das Delegações Parlamentares
Senhoras e Senhores Secretários Gerais de Parlamentos Nacionais
Senhoras e Senhores Altos Dirigentes dos Parlamentos Nacionais
Senhoras e Senhores Representantes do Corpo Diplomático, acreditados na
Praia
Senhoras e Senhores Representantes dos Órgãos de Comunicação Social Livre
Distintos Convidados
Minhas Senhores e Meus Senhores

É um imenso prazer e uma grande responsabilidade para Cabo Verde
e sua Assembleia Nacional, ter a oportunidade de organizar, nesta
cidade da Praia, a VIII Assembleia Parlamentar da CPLP, com o lema
“Uma Comunidade para as Pessoas”.
Prazer por reencontrar amigos e colegas Presidentes e deputados aqui
presentes e podermos juntos refletir sobre as formas de atuação da
CPLP e de sua Assembleia Parlamentar nos próximos dois anos.
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Responsabilidade porque nos cabe receber-vos bem, garantir uma boa
organização dos trabalhos e definir planos operacionais para os
próximos tempos em que Cabo Verde assumirá a presidência da APCPLP.
Por isso, queria a todos agradecer por estarem presentes.
Um agradecimento especial à Sua Excelência o Dr. Jorge Carlos
Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde e da Conferência dos
Chefes de Estado e de Governo da CPLP, por ter aceitado o convite
para presidir à cerimónia de Abertura Oficial dos nossos trabalhos.
Este gesto é demonstrativo da importância da CPLP e do engajamento
de todos para, de uma forma coordenada e complementar,
conseguirmos um mandato com êxitos, durante a Presidência de Cabo
Verde.
Uma palavra de apreço e reconhecimento do trabalho desenvolvido
pela presidência cessante, superiormente liderada por Sua Excelência
o Presidente da Camara dos Deputados do Brasil, DR. Rodrigo Maia,
que por imperativo de agenda, juntar-se-á a nós no final do dia de
hoje.
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Senhor Presidente,
Caros Colegas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Esta sessão solene foi aberta com a interpretação de duas mornas na
voz desta jovem artista cabo-verdiana, a Cremilda Medina, voz
consagrada do nosso País.
Os vossos aplausos testemunham de que gostaram!
Mas este gesto, nesta cerimónia, tem um significado e um prepósito:
O significado é o reconhecimento do facto de que a música é a
expressão mais visível da cultura cabo-verdiana; a MORNA, a nossa
música rainha, é, como todos deveis saber, candidata a Património
Imaterial da Humanidade, em processo de aprovação pela UNESCO.
E, desde o início do processo, a Assembleia Nacional de Cabo Verde
apoiou essa candidatura, ciente da sua importância na promoção
internacional do País.
Quisemos, por isso, partilhar este sentimento.
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Afinal, hoje a MORNA não é só nossa, ela é vossa também.
Senhor Presidente,
Caros Colegas,
A CPLP, uma comunidade de nove países, espalhados pelos cinco
Continentes, é, antes de mais, um espaço histórico e cultural onde as
pessoas contam; se respeitam; interagem; cooperam e aprendem
umas com as outras.
Por isso, a nossa ação tem que ir para além dos decretos, dos
protocolos ou dos tratados;
Somos depositários de uma herança histórica comum que,
salvaguardando as especificidades próprias, nos moldou com muitos
traços e interesses comuns, que vamos ter que saber defender e
preservar, neste mundo cada vez mais globalizado.
Mas esta herança histórica, que se manifesta especialmente na Língua
Portuguesa e na Cultura e que é importante preservar, necessita de
instituições comuns fortes, interventivas a nível global mas capazes de
salvaguardar a nossa identidade e realizar os sonhos comuns dos
nossos povos.
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Este é o desafio que se apresenta à CPLP.
Constituir-se numa instituição forte, interventiva a nível global e capaz
de servir de plataforma comum aos nossos países e governos, na
defesa dos interesses dos nossos povos, ao nível multilateral.
Os desafios são muitos. Mas os ganhos que já conseguimos
conjuntamente são promessa de um futuro promissor e possível.
Torna-se necessário que se proporcione aos cidadãos melhores
condições de mobilidade e intercâmbio, o que significa remover os
constrangimentos que ainda condicionam uma melhor convivência e
conhecimento mutuo.
Os laços de fraternidade e amizade cimentam no convívio e no reforço
da confiança.
Torna-se necessário vencer, de forma permanente e sustentável, os
obstáculos que ainda impedem a livre circulação dos cidadãos e bens
no espaço CPLP.
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É pois fundamental que se proporcione condições de intercâmbio
entre jovens, entre artistas, entre homens de cultura, entre
empresários, entre universidades e entre organizações da sociedade
civil, no espaço da CPLP.
É ainda fundamental que se encontre formas de promoção e conquista
de mercados, de investimentos específicos para o espaço da lusofonia,
criando um ambiente de negócios favorável para o incremento de
atividades empresariais comuns na nossa comunidade.
Para tanto, a intervenção pública se impõe, no sentido de se reforçar
as condições de mobilidade, em segurança e tranquilidade.
Eu acredito que, nesta matéria, o papel da Assembleia Parlamentar da
CPLP, será determinante, nos aspetos normativo, regulamentar e
fiscalizador.
Afinal estamos a falar de pessoas e nós, os representantes do povo,
somos a expressão mais fiel e plural dos interesses das nossas Nações.
Os nossos Parlamentos são espaços de debates: na construção da
Democracia e desenvolvimento, no fortalecimento do Estado de
Direito e na promoção da paz e tranquilidade.
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Somos espaços de cooperação e construção de entendimentos que
impactam a vida dos nossos cidadãos.
Os

nossos

encontros

devem

sempre

produzir

decisões

e

recomendações; mas devem também ser palcos de avaliação crítica do
executivo, de construção de consensos e de promoção da
concertação.
Durante os próximos dois dias iremos tratar de assuntos importantes
para a nossa Assembleia Parlamentar.
Vamos deliberar sobre matérias que tem a ver com a organização e
funcionamento da AP-CPLP; vamos deliberar sobre questões de
abrangência social e que dizem respeito a igualdade e paridade de
género; e aprovaremos um Plano de Atividades para o mandato 20192020.
Esta Assembleia Parlamentar será ainda marcada pela “passagem de
testemunho” para a nova Presidência da AP-CPLP, que terei o
privilégio de assumir.
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A herança que recebemos, marcada por um percurso de 20 anos de
trabalho de organização, é muito boa e é a partir dela que iremos
desenvolver as atividades previstas para o mandato.
A nossa aposta será contribuir para fazer com que a CPLP seja cada vez
mais uma comunidade de Países, de princípios, de pessoas e de seus
interesses. Um espaço dinâmico, de desenvolvimento global e de
aprendizagem mútua. Um espaço aonde os cidadãos e seus interesses
contam.
Por ora vamos iniciar os trabalhos e aproveito para dar a todas e a
todos as boas vindas a Cabo Verde, desejar-vos uma ótima estadia
nesta cidade da Praia e augurar bons resultados nos nossos trabalhos.
Bem-haja a CPLP e muito obrigado.
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