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(só faz fé a versão proferida)
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Senhor Presidente da República do Brasil Presidente em
exercício da CPLP, Excelência,
Senhor

Presidente

da

República

de

Cabo

Verde,

da

República

da

Guiné-Bissau,

Excelência,
Senhor

Presidente

Excelência,
Senhor Presidente da República da Guiné Equatorial,
Excelência,
Senhor Presidente da República de Portugal, Excelência,
Senhor Presidente da República de São Tomé e Príncipe,
Excelência,
Senhor

Presidente

da

República

de

Timor-Leste

Presidente cessante da CPLP, Excelência,
Senhor

Vice-Presidente

da

República

de

Angola,

Excelência,
Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro de Portugal,
Excelentíssimo

Senhor

Representante

do

Senhor

Presidente da República de Moçambique,
Excelentíssimos

Senhores

Ministros

dos

Negócios

Estrangeiros e das Relações Exteriores dos Estadosmembros da CPLP,
Excelências Senhores Embaixadores e Representantes
dos Estados-membros da CPLP,
Ilustres convidados,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
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Há quatro anos parti desta maravilhosa cidade de Brasília
para um novo desafio na minha vida. O ponto de partida para
este desafio foi precisamente aqui, em Brasília, esta cidade
única, capital deste grande país, onde vivi e servi com muita
dedicação o meu país, Moçambique, e onde deixei muitos
amigos. Quis o destino de novo que Brasília fosse o ponto de
chegada.
Quando parti para assumir estas funções, vi-me perante uma
missão cujos contornos eram desconhecidos para mim, mas
que me entusiasmaram logo desde o início, porque me envolvi
e procurei corresponder e honrar com todo o meu empenho e
esforço a confiança renovada que em mim sempre
depositaram.

Apesar da crise económica e financeira internacional com
reflexos nos nossos países, encontrei uma Organização cuja
razão de ser se afigurava mais válida do que nunca. E por duas
razões:

primeiro,

porque

constitui

uma

plataforma

multilateral de cooperação capaz de gerar respostas
conjuntas.
E, segundo, porque a sua configuração geográfica constitui,
em si mesma, um corolário do mundo global, no qual a CPLP
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se afirma enquanto uma identidade trans-regional, projetando
como um todo (i) os valores universais e humanistas que
comungamos; a (ii) língua em que comunicamos e pensamos;
(iii) o património histórico que partilhamos, e a (iv)
diversidade cultural que nos diferencia.
Excelências,
Celebrando o vigésimo aniversário, a CPLP evidenciava a
necessidade, urgente, de novos impulsos com vista a melhorar
a qualidade estratégica da sua atuação.
Foi um desafio, poder desempenhar um papel ativo na
adaptação da nossa Organização à nova configuração nacional
e internacional.
Ao longo do meu mandato, procurei com convicção, congregar
iniciativas para identificar e consensualizar as prioridades,
desenvolvendo

esforços

para

recentrar

as

nossas

preocupações numa agenda que valorize os objetivos comuns,
incentive o diálogo e a interação entre os Povos. Tudo isto,
com sustentabilidade.
Excelências,
A CPLP nasceu pela perseverança e convicção dos líderes dos
Países de Língua Portuguesa, em particular dos líderes dos
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movimentos de libertação nacional das antigas colónias
portuguesas, e pela confluência da vontade dos nossos Povos,
dos seus valores culturais e desse passado histórico - Uma
Comunidade erigida por muitos e sonhada por muitos mais.
Vivemos o mesmo sonho que procurámos, ao longo destes
vinte anos: transformar numa realidade útil para os nossos
Povos, consolidada em ações concretas, cada vez mais
relevantes, para o desenvolvimento económico e social dos
nossos países.
Num esforço conjunto, conseguimos conjugar a necessidade
de consolidar as conquistas multilaterais já alcançadas e a
emergência de transformar a CPLP numa Organização mais
dinâmica, capaz de superar os desafios globais que
enfrentamos e participar na configuração de um mundo
multipolar mais justo.
A CPLP é, hoje, uma Organização que se evidencia, cada vez
mais, para além das fronteiras do espaço dos seus Estadosmembros, um instrumento ao serviço dos nossos países, uma
plataforma de cooperação e concertação de vontades que nos
unem e nos tornam mais fortes.
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Aprofundamos a nossa atuação nos três pilares e alargámos o
âmbito da nossa atuação a novas dimensões de cariz mais
económico e empresarial. Empenhámo-nos na busca de maior
aproximação aos cidadãos e procurámos estimular a reflexão
sobre questões relativas à mobilidade no Espaço da CPLP.
Temos de libertar os nossos estuantes, pesquisadores e
investigadores, a desenvolver as suas capacidades no nosso
espaço comunitário. São eles o motor do desenvolvimento.
Temos de libertar os nossos empresários a explorar em
conjunto o nosso grande potencial de recursos económicos.
São eles os criadores de emprego.
Temos de libertar os nossos jornalistas e todos fazedores de
opinião a terem acesso in loco a informação atempada e real.
Temos de libertar os nossos desportistas, os nossos artistas a
difundirem as suas formas de expressão.
Senhores Presidentes,
Crescemos com a admissão de mais um membro de pleno
direito e assistimos a um aumento considerável de
Observadores Associados e Consultivos. Os resultados foram
encorajadores e reiteram a nossa convicção e confiança no
futuro da Organização.
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Distinta Conferência,
Não obstante o importante trajeto de aprendizagem já
concretizado em diversos domínios, importa sublinhar que a
CPLP ainda é uma Organização jovem e em permanente
construção, necessitando de reforçar a sua capacidade de
resposta as exigências presentes e futuras dos seus Membros.
É com a firme determinação em adaptar a CPLP às nossas
necessidades e à realidade internacional, que defendi a
relevância da adoção de uma Nova Visão Estratégica para a
CPLP, a definição de uma agenda comum e um rumo
partilhado capaz de dar resposta aos anseios legítimos dos
nossos cidadãos.
Nesta nova realidade virada para o futuro ainda destaquei,
sempre, a relevância da aposta nas pessoas, na sua educação e
formação, as quais configuram o fator essencial de
desenvolvimento de qualquer sociedade - constituindo, por
isso, uma necessidade estratégica prioritária para a CPLP.
Foi com a mesma convicção que identificámos as fragilidades
institucionais

e

nos

envolvemos

num

processo

de

reestruturação, com o objetivo de dotar do Secretariado
Executivo de uma estrutura e de instrumentos que
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correspondam às necessidades de uma Organização que
cresceu, visivelmente, e que necessita de maior capacidade de
intervenção conjunta e de acomodar todos os que pretendem
construir esta Comunidade.
Foi um percurso pleno de intensa atividade, em que nos
confrontámos

com

inúmeros

desafios

que

só

foram

ultrapassados com o esforço coletivo e o espírito de equipa
que presidiram às nossas ações.
Senhores Chefes de Estado e de Governo,
Excelências,
Nesta hora em que me despeço, quero exprimir a Vossas
Excelências os meus profundos e sinceros agradecimentos.
Ao Senhor Presidente Michel Temer, que sempre me apoiou
em Brasília, revelando-me todo o apoio à CPLP. Ao Senhor
Presidente Taur Matan Ruak, com quem colaborei muito de
perto. Aprendi a conhecer o povo timorense e a sua
tenacidade com o sucesso da Presidência Pro Tempore da
nossa Comunidade.
Ao Senhor Presidente José Eduardo dos Santos, ausente, com
quem abordei em profundidade as questões prementes da
CPLP, as preocupações. Ao Senhor Presidente Jorge Carlos
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Fonseca, que me transmitiu o seu pensamento valioso para a
Nova Visão Estratégica.
Ao Presidente José Mário Vaz, ausente, com quem partilhei as
minhas preocupações sobre a crise na Guiné-Bissau. Ao
Presidente Obiang, que me convenceu da candidatura do seu
país em fazer parte desta Comunidade. Ao Presidente de São
Tomé e Príncipe e seu antecessor, que sempre me fizeram
sentir em casa no seu país.
Ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, meu professor que
me ensinou os primeiros passos do Direito, meu amigo, cujo
empenho com a CPLP tem sido constantemente demonstrado.
Para finalizar, aos Presidente do meu país, Armando Guebuza
e Filipe Nyusi, a quem devo a honra de me terem concedido o
privilégio de exercer esta nobre e exaltante função. Sem a sua
confiança, não estaria presente entre Vossas Excelências.
Foram a minha última instância de recurso para a minha ação.
Peço ao ministro Baloi, meu amigo, que transmita a Suas
Excelências este meu sentimento.
A todos, o meu obrigado!
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Quero, ainda, fazer uma menção aos meus colaboradores, com
os quais partilhei as exigências desta caminhada. A eles, o meu
reconhecimento pelo trabalho prestado e votos de felicidades
pessoais e profissionais. Peço que continuem a enfrentar o
futuro com atitude positiva, determinação, otimismo e com a
nossa camisola que sempre vos estimulei a vestir.
Excelências,
Procurei fazer o meu caminho, ciente de que a concretização
dos nossos objetivos depende da nossa capacidade de
fazermos a escolha certa no momento histórico adequado,
tendo sempre presente que o sucesso da nossa missão
repousa, sobretudo, na vontade e no esforço coletivo para
garantir a paz e a estabilidade política e social nos nossos
países.
Acompanhar de perto essas mudanças é a tarefa que vou
passar á minha sucessora, a quem felicito pela sua eleição
como Secretária Executiva da CPLP.
Reitero-lhe, Senhora Secretária Executiva e a toda a sua
equipa, desejos de melhores sucessos no exercício das suas
funções, fazendo votos de que as suas qualidades de rigor e
determinação, já conhecidas, contribuam, decisivamente, para
impulsionar as atividades da Organização.
10

Da minha parte, inicio uma nova etapa na minha vida.
Continuarei a acreditar neste projeto político e a convergir os
meus esforços para a consolidação da nossa Comunidade,
consciente de que, com o passar do tempo, as pessoas
sucedem-se mas o ideal permanece, constituindo a nossa
referência ao longo das décadas.
Excelências,
Acredito ter-me juntado a todos aqueles que ajudaram à
edificação da CPLP. Citando o arquiteto desta magnifica
cidade, Óscar Niemeyer, “a vida é um sopro” e este é o
momento que todos devemos aproveitar para projetar a CPLP
para novos patamares.
A CPLP tem tudo para vencer! MUITO OBRIGAD0
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