III REUNIÃO DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP

DÍLI, 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2011

COMUNICADO FINAL

I ‐ Nos dias 20 a 23 do mês de Setembro de 2011, realizou‐se em Díli, capital da
República Democrática de Timor‐Leste, a III Reunião da Assembleia Parlamentar
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP‐CPLP), em que
participaram representantes dos Parlamentos de Angola, Cabo Verde, Guiné‐
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor‐Leste.
II – As sessões plenárias da III AP‐CPLP decorreram nos dias 21 a 23 de
Setembro tendo sido precedidas, pela Conferência dos Presidentes e ainda pela
reunião da Rede das Mulheres Parlamentares da AP‐CPLP.
III ‐ Foi eleita a Mesa da Assembleia Parlamentar da CPLP constituída pelo
Presidente do Parlamento Nacional de Timor‐Leste (Presidente), Presidente da
Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe (Vice‐Presidente), Presidente da
Assembleia Nacional de Angola (Vice‐Presidente) e dois Secretários (Parlamento
Nacional de Timor‐Leste e Assembleia Nacional de Angola).
IV ‐ A cerimónia de abertura da III Reunião da Assembleia Parlamentar foi
presidida pelo Dr. Evaristo de Carvalho, Presidente cessante da Assembleia
Parlamentar da CPLP e Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e
Príncipe e teve lugar no dia 21, pelas 12h00.
Esta cerimónia foi marcada pelo discurso de boas‐vindas proferido por Sua
Excelência o Presidente do Parlamento Nacional de Timor‐Leste, Fernando La
Sama de Araújo, pela intervenção da Presidente cessante da Rede das Mulheres
Parlamentares, Dr.ª Maria das Neves Baptista de Sousa, pela saudação de Sua
Excelência o Secretário Executivo da CPLP, Eng. Domingos Simões Pereira e pela
intervenção de Sua Excelência o Vice‐Primeiro Ministro de Timor‐Leste, José Luís
Guterres.
V – Dando início aos trabalhos, passou‐se à apresentação e ao debate dos pontos
constantes da ordem do dia, a qual foi aprovada por unanimidade
VI – O Deputado Albertino Bragança, da Assembleia Nacional de São Tomé e
Príncipe, procedeu à leitura do Relatório de Atividades da Presidência
santomense da AP‐CPLP 2009/2011, tendo a Assembleia manifestado a sua
homenagem pela elevação com que a Assembleia Nacional de São Tomé e
Príncipe conduziu as atividades ao longo do seu mandato.
Foi unanimemente reconhecido que São Tomé e Príncipe marcou positivamente
o percurso da Assembleia Parlamentar da CPLP através da sua
institucionalização, permitindo o início de uma fase de afirmação e consolidação.
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VII –A Presidente cessante da Rede das Mulheres Parlamentares da AP‐CPLP,
Deputada Maria das Neves de Sousa, da Assembleia Nacional de São Tomé e
Príncipe, apresentou o Relatório de Atividades da presidência santomense da
RMP.
Anunciou a criação de um Centro de “Empoderamento” das Mulheres a ser
objeto de estudo ao longo do próximo ano e, ainda, a eleição das Deputadas
Josefa Soares, como Presidente da RMP, e Fernanda Lay, como Secretária da
RMP, ambas do Parlamento Nacional de Timor‐Leste.
A oradora deixou como preocupações a importância do cumprimento do n.º 2 do
art.º 16.º do Estatuto da AP‐CPLP e a possibilidade de as delegações efectuarem
uma revisão da sua composição no sentido de respeitar o referido artigo.
As delegações presentes manifestaram o seu regozijo pela qualidade dos
trabalhos desenvolvidos no que tange à atividade da RMP e sugeriram que fosse
considerada, no processo de revisão do Estatuto da AP‐CPLP, a criação de uma
Comissão de Verificação de Mandatos.
VIII ‐ Procedeu‐se, de acordo com a ordem do dia, à apresentação e debate dos
seguintes temas:
1. A Ásia e a CPLP: uma organização de vocação mundial, apresentado pelo
Presidente do Grupo Nacional do Parlamento Nacional de Timor‐Leste,
Deputado Estanislau da Silva.
Durante o debate, a Assembleia sublinhou a importância da presença de
Timor‐Leste na CPLP, a qual facilita a abertura dos países membros ao
mercado da Ásia‐Pacífico e reconheceu a necessidade de serem criadas
condições para um maior intercâmbio comercial aproveitando as
potencialidades que as diversas agências de investimento nacionais
proporcionam.
2. Políticas de saúde reprodutiva no espaço da CPLP, apresentado pela Chefe
do Grupo Nacional da Assembleia da República de Moçambique, Deputada
Margarida Talapa.
A oradora fez um diagnóstico da situação em Moçambique, elencou as
medidas de políticas públicas que foram tomadas e sugeriu ações
concretas que podem também ser adoptadas pelos restantes parlamentos
da CPLP tanto quanto à mortalidade materna como à mortalidade
infantil.
Foi realçado o caráter transversal das políticas públicas no concernente a
esta matéria, nomeadamente ao nível dos setores da saúde, da educação
e das infraestruturas básicas.
3. Processos de integração regional e valores fundamentais, apresentado pelo
Vice‐Presidente da Assembleia da República de Portugal, Eduardo Ferro
Rodrigues.
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Da intervenção concluiu‐se que os processos de integração regional em
que vários países estão envolvidos devem ir mais além, apesar de este
fato poder acarretar partilha de soberania. A CPLP deve tornar‐se numa
verdadeira comunidade de povos e não apenas de países. Neste aspeto foi
reiterada a necessidade de mais cidadania e mais circulação dentro dos
países CPLP. A defesa dos direitos humanos e dos valores essenciais é
fundamental.
4. Recursos naturais: exploração, produção e transformação no país produtor,
apresentado pela 2.ª Vice‐Presidente da Assembleia Nacional de Angola,
Deputada Joana Lina Ramos Baptista.
O plenário sublinhou, em debate, a importância da inventariação dos
recursos naturais de cada país, com o objetivo de garantir a
sustentabilidade da sua exploração. Realçou a necessidade de potenciar
os recursos naturais tanto do ponto de vista social como ambiental,
assente num enquadramento legal e institucional que garanta a
transparência e a liberdade económica.
Considerou determinante a diversificação da economia no sentido de
evitar uma dependência excessiva de um só determinado setor.
5. Cooperação e desenvolvimento: instrumento fundamental para a promoção
e consolidação da paz, da democracia, da justiça e da redução da pobreza,
apresentado pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné‐
Bissau, Raimundo Pereira, e pelo Vice‐Presidente do Parlamento Nacional
de Timor‐Leste, Vicente Guterres.
Face ao objetivo de criar um espaço lusófono global de prosperidade e paz
é fundamental preservar a forma de relacionamento distinta e original
que carateriza as relações dos países da CPLP e cujo denominador comum
é o respeito pela diversidade sem a pretender alterar.
Torna‐se necessário saber encontrar formas e estruturas de cooperação
que permitam sistematizar os esforços de apoio ao desenvolvimento no
espaço CPLP, nomeadamente através de um eventual futuro
estabelecimento ou criação de uma agência CPLP para a Cooperação
Económica e o Apoio ao Desenvolvimento.

6. Política de recursos humanos e desenvolvimento sustentável, apresentado
pelo Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Basílio Mosso
Ramos.
A qualificação dos recursos humanos é a solução para dois grandes
problemas atuais: o combate à pobreza e o combate às desigualdades
sociais. Uma sociedade desenvolvida com base em recursos humanos
qualificados é mais justa e torna‐se mais capaz de vencer os desafios do
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mundo atual, acautelando a tentação de violação dos direitos humanos e
promovendo a tolerância e a paz.

IX – A Assembleia aprovou por consenso as seguintes Recomendações
Deliberações, as quais se encontram anexas ao presente Comunicado Final:
•
•
•
•
•
•

e

Recomendação n.º 1/2011, sobre “Estratégias das políticas públicas de
desenvolvimento da língua portuguesa ";
Recomendação n.º 2/2011, sobre “A língua portuguesa como língua oficial
nos fora internacionais, em especial na UIP”;
Recomendação n.º 3/2011, sobre “A língua portuguesa como fator de
unidade e convivência cultural”;
Deliberação n.º 1/2011, que aprova “O Protocolo interinstitucional de
relacionamento e de coordenação entre os órgãos da CPLP”;
Deliberação n.º 2/2011, que “Cria as Comissões Especializadas da AP‐CPLP”;
Deliberação n.º 3/2011 relativa à “Criação de um Grupo de trabalho com a
finalidade de estudar e apresentar propostas de alteração do Estatuto e do
Regimento da AP‐CPLP”.

X – Cada uma das três Comissões Especializadas Permanentes da AP‐CPLP, ou
seja, a Comissão 1: Política, Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação; a
Comissão 2: Economia, Ambiente e Cooperação; a Comissão 3: a Língua,
Educação, Ciência e Cultura, reuniu pela primeira vez tendo definido a
composição das respetivas Mesas e acordado no prazo de 60 dias para os
Parlamentos confirmarem a composição dos Grupos Nacionais e respetivas
Comissões.
XI – Foi ainda consensualizado que o Parlamento Nacional de Timor‐Leste
assumiria a coordenação do Grupo de Trabalho criado com a finalidade de
estudar e apresentar propostas para a alteração do Estatuto e do Regimento da
AP‐CPLP.
XII – A Assembleia prestou sentida homenagem ao primeiro Presidente da AP‐
CPLP, Dr. Francisco da Silva, pelo seu relevante papel na criação deste órgão,
bem como para a sua progressiva afirmação.
XIII – A Assembleia rendeu ainda sentida homenagem ao ex‐ Presidente da
República de Cabo Verde, Aristides Maria Pereira, falecido durante o desenrolar
da reunião, enviando as suas condolências ao Presidente da República de Cabo
Verde, à família do malogrado e aos povos de Cabo Verde e da Guiné‐Bissau.
XIV – As Delegações dos Parlamentos da CPLP manifestaram a sua enorme
gratidão pela maneira hospitaleira e amiga com que foram acolhidas e pelo
ambiente fraternal vivido, propiciador do reforço dos indestrutíveis laços de
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solidariedade, com reflexo positivo nas decisões tomadas na III Reunião da
Assembleia Parlamentar da CPLP realizada no seu mais novo irmão, Timor‐Leste.
XV ‐ Os participantes manifestaram um voto de louvor à Mesa, em especial ao
Excelentíssimo Senhor Presidente, pela maneira sábia, serena e segura como
conduziu os trabalhos da Assembleia Parlamentar da CPLP.
XVI ‐ Saudação e reconhecimento a todos quantos estiveram envolvidos na
organização da reunião, em particular ao secretariado, protocolo, motoristas e
serviços de apoio e segurança.

AP‐CPLP em Díli, aos 23 de Setembro de 2011

A Segunda Vice‐Presidente da Assembleia Nacional de Angola,

Joana Lina Ramos Baptista

O Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde,

Basílio Mosso Ramos

O Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné‐Bissau,

Raimundo Pereira

A Chefe de Delegação da Assembleia da República de Moçambique,

Margarida Talapa
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O Vice‐Presidente da Assembleia da República de Portugal,

Eduardo Ferro Rodrigues

O Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe,

Evaristo de Carvalho

O Presidente do Parlamento Nacional de Timor‐Leste,

Fernando La Sama de Araújo
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