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Embaixador Murade Murargy
(Só faz fé a versão efectivamente proferida)

Exmo. Senhor Presidente do IPDAL – Instituto para a Promoção
e Desenvolvimento da América Latina,
Exma. Sra. Secretária-Geral Adjunta da SEGIB – Secretaria Geral
Ibero-americana
Senhor Presidente da Sociedade para o Financiamento do
Desenvolvimento - SOFID,
Senhores Representantes dos Estados-membros da CPLP,
Distintos Oradores e Convidados,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Agradeço o convite para participar neste II Encontro
dedicado ao aprofundamento das relações entre a América
Latina e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
A importância deste acontecimento surge-nos por diversos
motivos: Em primeiro lugar, a CPLP é uma organização

internacional que evidencia a descontinuidade geográfica e
assenta em interesses partilhados, afinidades culturais e
linguísticas para a prossecução de objectivos comuns. Não é um
espaço regional ou sub-regional em vias de integração
económica. Desta forma, para melhor alcançar os seus
objectivos, a CPLP procura manter uma relação sinérgica com
outras Organizações Internacionais atuantes no mesmo espaço
de influência.
Em segundo lugar, a caracterização organizacional e
pluricontinental da CPLP traz-nos uma realidade multipolar,
global, e, com ela, diversas oportunidades para o futuro.
Oportunidades que podem ser aproveitadas pelos Estadosmembros ao nível multilateral e, também, bilateral, quer sejam
entre países membros da CPLP, com os Estados que lhes são
vizinhos ou com as regiões de integração económica das quais
são parte.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
A riqueza da Diversidade Cultural da CPLP, a capacidade
económica e a estabilidade politica e social dos nossos países são
características exacerbadas em quatro continentes e em diversos
espaços de cooperação e integração regionais, abrindo-se
caminho para uma cooperação multifacetada e intensiva.
A República Federativa do Brasil, Estado-membro fundador
da CPLP, é um importante ator na América Latina e traz-nos
inúmeras possibilidades para estreitar os laços de cooperação
económica, cultural e de âmbito social com os blocos de
integração regional nesse Espaço, como no Mercosul ou, mesmo,
na Comunidade Andina de Nações.

Num ambiente de globalização, outros exemplos de
cooperação com o Espaço da América Latina surgem, ainda, ao
nível das Línguas, do plurilinguismo, da identidade e inclusão
social neste mundo globalizado.
Nesta matéria, destaco os “Três Espaços Linguísticos”, com
um encontro a decorrer amanhã, dia 19 de novembro de 2015,
na Sede da CPLP. O evento vai contar com a participação da
CPLP, da Organização Internacional da Francofonia (OIF), do
Secretariado-Geral Iberoamericano (SEGIB) e da Organização dos
Estados Iberoamericanos (OEI). Juntos, trabalhamos mais
intensamente para a obtenção de resultados concretos na
promoção da diversidade e contra a hegemonia linguística e
cultural.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
A CPLP deve ser encarada como um instrumento de
cooperação internacional e de aproximação dos povos, devendo
estabelecer estratégias para consolidar as matérias da actividade
humana.
A CPLP acredita, lato sensu, na importância do crescimento
sustentável para o combate à pobreza e para alcançar o
desenvolvimento social e económico. Este tem sido
precisamente o posicionamento da CPLP, plasmado nos seus
objectivos, para o qual têm contribuído atividades e politicas –
activadas em maior número e alcance com o decorrer dos anos,
derivado à maturidade institucional e ao reconhecimento
internacional.
Distinto auditório,

Não posso esquecer as sinergias que podemos obter em
matéria de Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. São
direitos humanos e uma necessidade fundamental para o
exercício da cidadania plena e para a promoção da paz. Sem
homens e mulheres capacitados, não vamos ter
Desenvolvimento nos nossos Estados.
Excelências,
A CPLP está disponível, enquanto plataforma de diálogo
multilateral ao serviço da estabilidade, do crescimento
económico e do desenvolvimento social dos seus Estados
membros.
Temos, indubitavelmente, diversas janelas de oportunidade
para abraçar com a América Latina, para melhorar e
incrementar, de maneira a optimizar o alcance dos interesses e
objectivos dos nossos Estados e cidadãos, em quatro
continentes. Se aproveitarmos as sinergias, seremos mais
relevantes neste mundo global.
Muito obrigado.

