ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

“FUTUROS PRESIDENTES DE MOÇAMBIQUE”

PALÁCIO SÃO BENTO – 11 ABRIL 2018

Quero aqui com a minha presença sublinhar a importância que a Assembleia da República atribui à
cooperação para o desenvolvimento e às causas abraçadas pela HELPO, ONG para o Desenvolvimento,
que conta com a generosidade do António Perez Metello e do Duarte Marques.

Quero também sublinhar o contributo que o Dr. Jorge Sampaio tem dado para o diálogo intercultural e em
particular para a causa dos refugiados.

Temos também aqui connosco duas antigas primeiras-damas que têm sido um exemplo de solidariedade
com quem mais sofre, a Dra. Manuela Eanes e a Dra. Maria Cavaco Silva.

1 de 2

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente
Muito mudou nas relações Norte-Sul nestas décadas mais recentes de intensa globalização. Muita gente
saiu da pobreza e mais países entraram no caminho do desenvolvimento. Mas subsistem desigualdades
gritantes e manchas de pobreza chocantes. Para além das guerras que escolhem sempre como vítimas os
mais desesperados e pobres.

Em vez de estigmatizarem a imigração, os países desenvolvidos têm é de contribuir para o combate aos
fatores económicos e sociais que estão, tantas vezes, por detrás das vagas migratórias, apoiando a segurança
e a paz, incentivando a construção de instituições fortes, fomentando a autonomia da sociedade civil nos
países mais vulneráveis.

Essa orientação estratégica não tem tradução sem meios financeiros e sem a ação no terreno de organizações
como a HELPO, que desenvolve um trabalho notável em Moçambique, em São Tomé e Na Guiné-Bissau
em prol das crianças desses países, apoiando-as na educação e na nutrição, dando-lhes assim as ferramentas
para poderem crescer e concretizar os seus sonhos. Incluindo, porque não?, o sonho de serem Presidentes.

Levar a todos a igualdade de oportunidades – é disso que se trata.

Esta exposição que hoje acolhemos traz-nos 20 rostos e 20 histórias de crianças apoiadas pela HELPO. São
20 exemplos de esperança, são 20 exemplos inspiradores para todos aqueles que estão empenhados na causa
da solidariedade internacional.

Termino agradecendo a presença de todos na Assembleia da República e saudando uma vez mais os
promotores desta bela iniciativa!
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