IV REUNIÃO DOS MINISTROS DO INTERIOR E DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Díli, 26 de Outubro de 2015

Mensagem de Sua Excelência
Embaixador Murade Murargy
Secretário Executivo da CPLP

Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior de Moçambique, Presidente Cessante da
Reunião dos Ministros do Interior/Administração Interna da CPLP
Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior de Timor-Leste, Presidente da Reunião
dos Ministros do Interior/Administração Interna da CPLP,
Excelentíssimos Senhores Ministros, Secretários de Estado e Chefes de Delegação dos
Estados-membros,
Distintos delegados,
Agradeço o honroso convite para participar na IV Reunião dos Ministros do Interior e
da Administração Interna. Estou convicto e consciente da importância deste fórum na
concretização de alguns dos desígnios fundamentais da CPLP, pelo que lamento
profundamente não o poder fazer, pessoalmente.
Saúdo a Presidência cessante, Moçambique, pelo assinalável contributo para a
dinâmica desta reunião setorial e para a prossecução dos objectivos fixados, onde
destaco a promoção da Reunião de Altos Funcionários, entre a realização das reuniões
ministeriais. Moçambique mostrou-nos ser possível fazer mais e melhor, deixando um
legado sólido de aprofundamento das relações de cooperação entre os Estadosmembros neste setor de importância vital.
Uma saudação especial, também, para a Presidência Timorense, pela determinação e
empenho na convocação desta Ministerial e do seu Secretariado Técnico Permanente,
articulando e demonstrando uma liderança geradora das maiores expetativas de
sucesso.
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Saliento a importância da tutela dos Senhores Ministros, para a garantia do Estado de
Direito, para o estabelecimento e a manutenção da segurança e tranquilidade
públicas, elementos indissociáveis do bem-estar social. Consideramos incontornável
uma referência à cooperação nas áreas de polícia e de proteção civil, as quais registam
conhecidos avanços a ser consolidados e progressivamente alargados, sempre que
possível, a todos os Estados-membros da CPLP.
Sublinho, também, que os resultados obtidos e a experiência adquirida pela CPLP, após
quase vinte anos de existência, exigem uma nova visão estratégica, virada para o
futuro, para concretizar as expetativas dos Estados-membros - com contributos
concretos para o desenvolvimento social e económico dos nossos povos.
Este processo de reflexão sobre o futuro da CPLP está em curso e será concluído na
próxima cimeira de Chefes de Estado e de Governo. Alguns dos pontos da agenda
desta Ministerial são, naturalmente, parte desta Visão. O contributo desta reunião é
crucial para a definição do futuro da CPLP, particularmente, nas questões da
mobilidade, onde não correspondemos às expetativas dos nossos cidadãos, dando
sentido à pertença a um Espaço comum e à palavra Comunidade. Urge encontrar
soluções práticas e céleres, como a “mobilidade selectiva”, que permitam o
progressivo aumento da implementação dos instrumentos facilitadores da circulação
em vigor na Comunidade.
Reitero as minhas expetativas e os votos de sucesso para os trabalhos.
26 de outubro de 2015

Embaixador Murade Murargy
Secretário Executivo da CPLP
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