DECLARAÇÃO DE APREÇO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO
E SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

Como resultado das relações históricas e culturais que unem os nossos povos e Estados, criámos, há 4 anos, a CPLP.
Desde então a nossa organização tem conhecido um acréscimo sólido, afirmando-se através da sua acção. Hoje, a
CPLP é conhecida nos nossos países e têm sido vários os apelos para que a sua acção se amplie e se aprofunde nos
vários domínios de actividade que interessam aos nossos povos.
A nível internacional, a nossa Comunidade afirmou-se junto de várias organizações, gozando, designadamente, neste
momento, do Estatuto de Observador junto das Nações Unidas. Teve, igualmente, papel muito relevante em casos de
resolução de conflitos e em acções humanitárias.
No plano da sua organização interna, a CPLP passou a ter um Secretariado Executivo operacional, dotado de regras
de funcionamento e procedimentos que garantem o seu crescimento institucional.
Em resumo, tanto na área da concertação político-diplomática, como na da cooperação e da promoção e difusão da
Língua Portuguesa, a CPLP fez um trabalho substancial.
Para esse resultado, foi necessário o empenho e dedicação do seu Secretário Executivo e Secretário Executivo
Adjunto, Suas Excelências o Dr. Marcolino Moco e o Dr. Rafael Branco.
Por isso, reunidos em Maputo, nós, os Chefes de Estado e de Governo da CPLP, rendemos homenagem ao Secretário
Executivo e Secretário Executivo Adjunto, pela distinção com que serviram a CPLP durante os 4 anos do seu
mandato.
Feita em Maputo, aos 18 de Julho de 2000
Pela República de Angola,
Pela República Federativa do Brasil,
Pela República de Cabo Verde,
Pela República da Guiné Bissau,
Pela República de Moçambique,
Pela República Portuguesa,
Pela República Democrática de S. Tomé e Príncipe
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