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Senhor Coordenador,
Senhora Embaixadora, Senhores Embaixadores,
Senhor Secretário Executivo,
Caros colegas do Secretariado Executivo da CPLP,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Sinto-me honrada por sobre mim ter recaído o vosso voto e a escolha do
Comitê de Concertação Permanente da CPLP, ao mesmo tempo que, com
humildade aceito as grandes responsabilidades que acabam de depositar
em minhas mãos. Tudo farei, que esteja ao meu alcance, para fazer
funcionar a equipa do Secretariado Executivo da CPLP, suportar as várias
equipas nacionais e sectoriais nos países da nossa Comunidade, com
maior eficácia, eficiência e efetividade.
Preciso do apoio de todas e de todos vós, do vosso comprometimento,
mas também do vosso conselho amigo.
De todos os colegas do Secretariado Executivo da CPLP, preciso de
trabalho, disciplina, dedicação, empenho e… mais trabalho!
Os tempos são de crise a nível global, que se reflete nos nossos países e na
nossa Comunidade. Precisamos por isso de trabalho e dedicação
redobrados, mais iniciativa, mais criatividade, para que consigamos
encontrar soluções para os problemas que o Secretariado Executivo tem
em mãos e respostas novas para os desafios com que se confronta a
Comunidade num cenário de recursos limitados.
Os nossos povos e países muito esperam de nós. No momento em que a
CPLP se prepara para celebrar o seu 18º aniversário, é nosso dever
coletivo abrir caminho para construção da desejada sustentabilidade da
organização.
Precisamos de conferir à CPLP mais conteúdo de sociedade, mais
conteúdo de empresa, mais conteúdo de comércio, mais conteúdo de
comércio inclusivo, mais conteúdo de investimento, mais conteúdo de
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empresa, mais criação sustentável de empregos, para que a CPLP de facto
contribua de forma substantiva para os esforços dos governos dos nossos
países, na luta pela redução da pobreza.
A agenda pós 2015 da CPLP deve potenciar toda a riqueza que a nossa
diversidade representa, explorando as nossas complementaridades,
criando mecanismos que propiciem mais comércio e mais
desenvolvimento.
O nosso maior desafio é criar sustentabilidade social e económica que
suporte os 3 eixos em que se estrutura a ação da comunidade:
 A concertação político-diplomática;
 A cooperação em todos os domínios;
 A promoção e difusão da língua portuguesa que nos une a todos.
Não podemos esquecer que, ao criar a sustentabilidade estamos gerando
maior visibilidade e construindo mais credibilidade para a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.
O trabalho dos que nos antecederam oferece-nos um excelente ponto de
partida! Mãos à obra, pois.
Conto convosco!
Muito obrigado.

Georgina Benrós de Mello
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2014

Lisboa, Palácio Conde de Penafiel, 3 de Fevereiro de 2014

