DECLARAÇÃO DE APREÇO À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CPLP
Nesses dois últimos anos, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, criada em 1996, como fruto dos
laços de cooperação e amizade que unem nossos povos e Estados, registrou avanços nas três vertentes que norteiam
sua atuação, quais sejam, a concertação político-diplomática, a cooperação e a promoção da língua portuguesa.
No cenário internacional, a Comunidade ganhou grande visibilidade e afirmou-se junto a outras organizações,
gozando hoje do estatuto de observador nas Nações Unidas, na Organização dos Estados Americanos e na
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, onde logrou a adoção do português como língua de trabalho.
Logrou também firmar acordos de cooperação com a UNESCO, UNCTAD e com a União Latina, entre outras, com
vistas à consecução de objetivos comuns. Teve, igualmente, papel relevante em casos de ações humanitárias,
particularmente em Angola e Moçambique, e acompanhou com interesse o processo de transição para a
Independência em Timor-Leste, que acolheu como seu mais novo Estado membro.
Além de ter verificado a realização de inúmeras reuniões ministeriais e técnicas, envolvendo a cooperação entre
setores diversos dos governos e sociedades civis dos Estados membros, a Comunidade avançou substancialmente em
temas de grande prioridade, como o Instituto Internacional da Língua Portuguesa - IILP, a luta contra o HIV/SIDA e
a questão da cidadania e circulação de pessoas no espaço comunitário.
No plano da sua organização interna, a CPLP procedeu à adequação de sua estrutura, de forma a garantir sua futura
consolidação institucional.
Para atingir tais resultados positivos, foi fundamental o empenho e o dinamismo da Secretária Executiva cessante,
Sua Excelência a Embaixadora Dulce Maria Pereira, na condução dos trabalhos do Secretariado.
Por isso, reunidos em Brasília, nós, Chefes de Estado e de Governo da CPLP, rendemos homenagem à Secretária
Executiva, pela dedicação e zelo com que serviu à CPLP durante os 2 anos de seu mandato.
Feita em Brasília, em 1 o de agosto de 2002.
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