ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

VII ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP

PALÁCIO DE SÃO BENTO – 4 DEZEMBRO DE 2017

Senhor Presidente em exercício da Assembleia Parlamentar da CPLP,

Senhores Presidentes da Assembleia Nacional de Cabo Verde, da Assembleia Nacional Popular da GuinéBissau, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e da Câmara de Deputados da Guiné Equatorial,

Senhoras e Senhores Chefes de Delegação,

Senhoras e Senhores Vice-Presidentes,

Senhoras e Senhores Delegados,

1

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

Senhora Secretária-Executiva da CPLP,

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e demais Membros do Governo,

Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República.

É para o Parlamento Português uma honra acolher a VII Assembleia Parlamentar da CPLP.

Pela sua natureza e vocação, a CPLP é uma dimensão fundamental e identitária da ação externa portuguesa.
Congrega o apoio de todas as forças políticas com representação parlamentar.

Este consenso exprime-se no empenho que depositamos na Organização e no relacionamento com os Países
que a integram.

Apraz-nos, aliás, registar com regozijo o seu dinamismo. A CPLP é hoje uma obra enraizada que cresce e
se alarga.

A sua matriz é a língua portuguesa.

É o seu modo indissociável de ser. É o nosso elemento fundacional e património de todos.

Não apenas como legado, mas como realidade viva, como língua global e instrumento de ação atual.
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É do nosso interesse comum promovê-la e aproveitar plenamente o que a língua portuguesa nos pode trazer
de valor-acrescentado:

- Na defesa dos nossos interesses e posições na comunidade internacional.

- Como força motriz de interoperabilidade;

- Como língua de cultura, de conhecimento, de criação, de divulgação e aprendizagem.

Para agir global temos que pensar global.

Nesse espírito se enquadra a Declaração sobre a Nova Visão Estratégica da CPLP, aprovada em novembro
de 2016;

Enquanto mecanismo de coordenação e concertação diplomática, a CPLP é uma presença visível na
diplomacia multilateral. O melhor testemunho desta realidade é o interesse externo que ela suscita.

Todos estamos cientes dos esforços bem-sucedidos na eleição de António Guterres como Secretário-Geral
das Nações Unidas.

São também comuns as reuniões realizadas à margem de eventos internacionais e os apoios recíprocos a
candidaturas.
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Cabe-nos igualmente ter uma palavra de reconhecimento ao Brasil pelo dinamismo imprimido na sua
Presidência.

É igualmente cada vez mais amplo e ambicioso o campo de ação da CPLP. As conclusões da Ministerial
de Brasília dão nota desse facto.

Pensemos na prioridade concedida ao Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030 das Nações Unidas.

Pensemos nas áreas de maior enfoque da agenda da CPLP em 2017: a educação, a cultura, a igualdade de
género, a justiça, a juventude e desporto, o empreendedorismo, a mobilidade.

São temas transversais, desafios com que cada uma das nossas sociedades se confronta – porque são
igualmente desafios globais, que exigem uma resposta mais vasta que a nacional.

São questões que exigem resposta do legislador.

A ordem de trabalhos desta Assembleia Parlamentar insere-se nestes objetivos.

A qualidade da análise, a pertinência da reflexão feita são os melhores instrumentos do valor-acrescentado
que os trabalhos da Reunião Plenária que hoje inicia pode dar à ação da CPLP, desenvolvida pelos órgãos
competentes, em conformidade com o seu estatuto.
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Faço pois votos para que esta Reunião seja produtiva e traga resultados concretos que possam constituir um
contributo para a ação desta nossa organização, que a todos pertence e em cujo sucesso estamos todos
empenhados.

Muito obrigado.

Eduardo Ferro Rodrigues
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