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A Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(AP-CPLP) surgiu, em 2007, da vontade dos Parlamentares da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) de acompanhar a atividade da CPLP 
com o objetivo de ser “vigilantes sobre a CPLP contribuindo assim para que 
melhore a sua eficiência e produtividade enquanto comunidade internacional1”. 
 
Nasceu assim a AP-CPLP, que se consagrou como o órgão de pleno direito da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que reúne as 
representações de todos os Parlamentos da CPLP. Neste quadro, a AP-CPLP 
pretende reforçar a solidariedade e a cooperação entre os Parlamentos 
membros, sendo composta por deputados eleitos democraticamente, 
designados pelos Parlamentos nacionais.  
 
A AP-CPLP pretende ainda contribuir para a paz e para o fortalecimento da 
democracia e das suas instituições representativas, consolidar a boa 
governação e o Estado do Direito, promover os Direitos Humanos, examinar 
questões de interesse comum e manter a cooperação ao nível cultural, 
educativo, económico, científico, tecnológico e ambiental e combater a todas as 
formas de discriminação.  
 
Na última Assembleia Parlamentar, que teve lugar em 2019, a IX AP-CPLP, os 
parlamentares enfatizaram as questões de natureza orgânica e institucional da 
organização, visando a alteração do Estatuto e Regimento da AP-CPLP, de 
modo a instalar formalmente o Secretariado Permanente da AP-CPLP. As 
recomendações dos parlamentares incidiram sobre o tema da Mobilidade na 
CPLP, relevaram a importância do investimento na Agricultura Familiar e 
Nutricional, sublinharam, pela relevância global, que os Estados membros da 
CPLP continuem a desenvolver todos os esforços para que a língua 
portuguesa venha a ser adotada como língua oficial de trabalho na 
Organização das Nações Unidas. 

 

 
A AP-CPLP reúne de forma ordinária uma vez por ano em sessão plenária e, 
em caso de necessidade, reúne de forma extraordinária. Entre as sessões 
plenárias, reúnem as comissões 1 (Política, Estratégia, Legislação, Cidadania e 
Circulação), a 2 (Economia, Ambiente e Cooperação) e 3 (Língua, Educação, 

                                                                 
1 Antigo Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, in jornal Público, 09-04-2006.  



Ciência e Cultura), a Rede de Mulheres Parlamentares da AP-CPLP e a recém-
criada Rede de Jovens Parlamentares da AP-CPLP.  
Fora do âmbito das reuniões regulares os parlamentares membros da AP-
CPLP participam em Missões de Observação Eleitoral (MOE), que são 
constituídas para monitorizar os atos eleitorais que decorrem no espaço da 
CPLP. A AP-CPLP tem participado ativamente e com regularidade nestas 
missões constituídas pela CPLP, através da designação de observadores, 
encarando as MOE como um momento privilegiado de aprendizagem, de 
partilha de experiências e que reforça a diplomacia parlamentar e a democracia 
representativa da CPLP.  


