Assinatura do MdE entre a CPLP e a OMT
Secretariado Executivo da CPLP
2 de Dezembro de 2013
Intervenção do Secretário Executivo da CPLP,
Embaixador Murade Murargy
(Só faz fé a versão efectivamente proferida)

[Cumprimentos protocolares]

 Senhor Secretário Geral da Organização Mundial
do Turismo
 Senhor Ministro do Turismo de Moçambique
 Senhores Secretários de Estado do Turismo de
Angola e Portugal
 Senhores Representantes dos Estados membros
da CPLP
 Minhas Senhoras e meus Senhores
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A CPLP tem vindo a debater o Turismo nos espaços
geográficos e culturais dos nossos Estados-membros.
As dinâmicas do sector entre os nossos países e no
plano

internacional

permitiram

à

CPLP

fixar

a

importância do Turismo para o Desenvolvimento da
nossa Comunidade.
De facto, o turismo pode contribuir de maneira eficaz
para

redução

da

pobreza,

abrindo

novas

e

abundantes fontes de emprego para as populações
ao mesmo tempo que facilita o desenvolvimento
regional e local e proporciona um acesso mais
generalizado

das

populações

às

infraestruturas

básicas. Como tal, o turismo é um vetor que também
pode

contribuir

de

forma

decisiva

para

a

prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio ou, já no espírito do debate da agenda pós2015, para os pressupostos de um desenvolvimento
sustentável.
Ao longo dos anos, as Reuniões dos Ministros de
Turismo da CPLP têm constituído importantes fora de
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análise, troca de experiências e concertação para o
desenvolvimento de políticas de turismo entre os
Estados membros da nossa Comunidade.
O turismo é um setor que tende a ganhar importância
acrescida na vida económica dos nossos Estados,
uma vez que vai dinamizando e promovendo o
conhecimento mútuo entre cada vez mais cidadãos
da nossa Comunidade.
É por isso que, no contexto da nossa Comunidade,
configura um significativo contributo na promoção de
iniciativas de educação para a cidadania, para a
paz e para o desenvolvimento dos nossos Povos.
Penso que não será superlativo afirmar que, na CPLP,
a promoção do turismo em todas as suas dimensões e
transversalidade

encerra,

em

si,

o

potencial

estratégico de se constituir como a grande indústria
da Paz, fomentando a

união e o sentimento

comunitário e contribuindo para o grande desígnio
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da CPLP, que é o de evoluir de uma Comunidade de
Estados para uma Comunidade de Povos.
É, pois, com enorme prazer, que enquanto Secretário
Executivo, tenho a honra de copresidir a este ato, que
vem dar corpo a uma das mais relevantes iniciativas
constantes do Plano de Ação da VII Reunião dos
Ministros do Turismo da CPLP.
Senhor Secretário Geral da Organização Mundial do
Turismo
A CPLP agradece todo o apoio que os seus serviços
nos dispensaram durante o processo negocial que
levou à formatação do texto que temos perante nós
para assinatura e apela à sua liderança: para que
continue a dedicar à CPLP e às suas estruturas de
turismo, a assistência considerada adequada para o
pleno

cumprimento

das

áreas

de

cooperação

previstas, nomeadamente, no que tange:
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 À assessoria para a elaboração do Plano
Estratégico de Cooperação em Turismo da CPLP,
ea
 Dinamização de processos de capacitação
técnico-profissional
desenvolvimento

com
e

promoção

vista
do

ao
produto

turístico na CPLP.
Acreditamos que o potencial de cooperação no
setor do turismo é um dos mais promissores no espaço
da Comunidade e, como tal, estamos obviamente
disponíveis para participar, conjuntamente com a
OMT, em ações que envolvam a promoção integrada
do turismo na CPLP, de preferência, em língua
portuguesa.
Muito obrigado pela Vossa atenção.
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