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CPLP — UMA COMUNIDADE DE PESSOAS 



Senhor Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro Mauricio 

dos Santos, 

Senhores Presidentes das Assembleia Parlamentares dos demais paises 

membros da CPLP, 

Caros Deputados membros das Arias delegagoes nacionais, 

Senhores Embaixadores, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Permitam-me que comece por saudar vivamente o nosso anfitri5o e agradecer-

lhe pessoalmente e a todos quantos t5o bem nos acolhem nesta linda cidade da 

Praia a inexcedivel disponibilidade, apoio e sobretudo a amizade fraterna com 

que nos receberam e nos tratam. 

A todos vas, aqui presentes, tenho o gosto de enderegar um forte abrago de 

saudagao do Presidente da Assembleia da Republ ica de Portugal, Ferro 

Rodrigues, impedido pelas mUltiplas exigencias da agenda de estar presente mas 

que com todo o gosto represento. 



N'ao poderia ter sido mais feliz a escolha do lema para a nossa VIII Assembleia 

Parlamentar dos Paises de LIngua Portuguesa CPLP, uma comunidade de 

pessoas. 

Quando os nossos estados membros decidiram criar a CPLP, nos idos de 1996, 

com esse ato de transcendente signif icado celebraram a superagao das 

vicissitudes que a historia regista e que ninguern deseja apagar. Mas fizeram-no 

em nome de um lema a inda recentemente  lembrado na mais  recen te  

Conferencia de Chefes de Estado e de Governo, realizada a 17 e 18 de Julho em 

Santa Maria, e que aqui pego licenga para tambem invocar: contribuir para o 

reforco dos locos humanos, a solidariedade e a fraternidade entre os Povos que 

tem a Lingua Portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade especifica 

e, nesse sentido, promover medidas que facifitam a circulacoo dos cidadtros dos 

Poises Membros no espago CPLP. 

Quer dizer que, desde a sua origem, a CPLP manifestou a ambigao de ser mais 

do que uma organizacao internacional de estados com atribuigoes especificas e 

circunscr itas as relagoes diplomaticas ou a modalidades de cooperagao 

intergovernamenta I. 



 

Por isso a relevancia da nossa Assembleia Parlamentar. Com ela a CPLP 

enriquece-se pela representatividade democratica e pluralista originaria dos 

nossos pariamentos e atraves dela s5o os povos que se reCinem para celebrar a 

ideia de que, mais do que um espago de interface na concertag5o de politicas, o 

que celebramos e a ambig5o de uma genuina comunidade de pessoas.  

Bem entendido, uma comunidade internacional de pessoas pode e deve ser 

valorizada sem prejuizo da soberania propria de cada Estado Membro. Uma 

comunidade internacional de pessoas sera, por sua vez, tanto mais rica nas suas 

expressoes quanto mais nela e atraves dela se respeitarem as singularidades 

culturais de cada povo e dentro de cada povo. 

Com este entendimento creio que todos poderemos e deveremos abordar, corn 

sent ido  de  p rudenc ia  e responsabi l idade mas sem constrangimentos de 

ninguem, a ideia matriz da celebragao de uma cidadania do espago lusofono — 

no qual a lingua de todos se impoe como fator privilegiado de comunicag5o entre 

nOs e de nos para o mundo onde nos situamos de modo fa() significativo. 

A singular idade que resulta da dispersao geograf ica dos nossos paises, 

abarcando os Arias espagos regionals do mundo, tambern a caracteristica que 

mais forga estrategica nos pode conferir pela influencia alargada de que 
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podemos dispor, designadamente nas instituicoes mult i laterais onde se 

desenham os destinos regionais ou mais planetarios do futuro. 

E neste contexto que desejo celebrar a DECLARAcA0 SOBRE AS PESSOAS E A 

MOBILIDADE NA CPLP aprovada na ja referida XI Conferencia de Chefes de 

Estado e de Governo, a qual reconheceu, e ci to, que o Document° de 

Operacionalizactio do Nova Visa° Estrategica da CPLP (aprovado a 20 de Julho 

de 2017 em Bras i l i a)  or ienta e cont inua a or ien tar  a promocao do 

estabelecimento de mecanismos que facilitem a mobilidade e a circulactio de 

pessoas, bens e servicos no seio do Comunidade. 

Trabalhar para a mobilidade das pessoas no espaco da comunidade, com relevo 

para os intercambios de juventude, de acreditacao de cursos, da cooperacab nos 

varios dominios da formag5o, part icularmentc em v ista dos novas desaf ios da  

sociedade digital, da igualdade de genero e do ennpoderamento das mulheres — 

eis, a meu ver, algumas das areas privilegiadas para o aprofundamento da ideia 

de cidadania CPLP. 

0 que esta em causa nao e apenas a facilitacao de circulagao a grupos especificos 

ou em condigoes especificas, o que ja acontece com bastante significado, ao 

abrigo dos acordos entre os nossos paises sobre concessao de vistos. 
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Na linha da proposta apresentada por Portugal — permitam-me que o lembre 

aqui — em 2016, na Cimeira de Brasilia, bem aceite e que vem fazendo o seu 

caminho no estreitamento dos niveis tecnicos de preparagao de decisoes, o 

objetivo final 6 o de concretizar um verdadeiro regime de mobilidade interior a 

CPLP. Com tress eixos fundamentais: autorizagoes de residencia concedidas 

segundo o criterio da nacionalidade; reconhecimento reciproco de habilitagOes 

academicas e qualificacoes profissionais; portabilidade dos direitos socials.  

A empresa 6 ambiciosa, o seu caminho complex° e carecido de levar em conta 

as realidades especificas de cada pais mas o objetivo bem merece o inteiro apoio 

da nossa assembleia parlamentar. 

Continuar, pela nossa parte, a pugnar pelo "Programa Pessoa" 6 um contributo 

que se insere plenamente nas linhas gerais de orientagao da CPLP, consciente da 

sua dimensao e das suas potencialidades. 

Os 260 milhoes de pessoas identificadas pela nossa lingua comum constituem 

uma ponte extraordinaria entre todos os povos do mundo. Os nossos artistas, 

escritores, criadores culturais, produtores e dinamizadores das inastrias 

criativas podem constituir-se, por sua vez — como ja tanto acontece-nos mais 
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extraordinarios embaixadores tanto da diversidade quanto da perenidode de 

uma identidade comum. 

FI6 pois que afastar os preconceitos que ainda possam existir na compreensao 

de uma realidade que, pela sua dimens5o, a todos nos transcende. Os muitos 

milhoes que falam a lingua portuguesa n`ao falam a lingua dos portugueses. 

Falam a lingua de Brasileiros, de Povos Africanos, de Timorenses. E a sua 

express5o global tendera para aumentar signif icativamente, to rnando-se 

inequivocamente uma das quatro linguas dominantes no mundo.  

Tanto basta para poder compreender o imperativo que consiste em valorizar por 

todos os meios ao nosso alcance a missao do Instituto Internacional da Lingua 

Portuguesa. 

A politica connum da lingua, a concertag5o politico-institucional, que tho bons 

frutos deu ao longo dos anos, e a cooperagao s5o pois os tress vetores 

indispensaveis ao fortalecimento da CPLP, entendida como "Comunidade de 

Pessoas". 

Sabemos que nAo estamos sos no mundo e o que pensamos, em varias latitudes, 

ou t ros  e s tAo  pensando  como  fo rma de  e s t r e i t a r  ! ga s  e  ap ro fundar  

solidariedades. 



 

Vindo de Portugal nao posso deixar de referir o exempla da Uniao Europeia que, 

embora passando hoje por momentos criticos, continua a ser um caso de 

sucesso na concretizagao da mobilidade e da livre circulagao para os seus 

cidadaos, ao abrigo dos acordos de Schengen. Mas sabemos o que se vai 

fazendo, por exempla, no MERCOSUL, ao abrigo da Declaragao Socio-laboral 

visando a igualdade de direitos e o acesso ao trabalho a todos os naturais dos 

paises envolvidos. Ou com a Commonwealth , envolvendo mais de 50 paises.  

No piano nac ional ,  Portugal  d ispae,  como todos sabem, de exp l ic i tas  

preferencias constitucionalmente consagradas para a partilha e a igualdade de 

direitos dos seus nacionais com os nacionais dos !Daises de lingua portuguesa 

residentes no territorio do Estado. Ir mais alem, promover a reciprocidade e 

alargar a ambicAo para um "Estatuto Juriclico de Cidadania Comumn, ainda que 

moldado por solugoes realistas e prudentes, poderia ainda ha pouco tempo 

parecer uma heresia mas e ja hoje um objetivo em marcha. 

Num tempo em que as ameagas de retrocesso no respeito pelos direitos 

humanos, de aumento dos fenomenos de nacionalismo agressivo, de xenofobia, 

de racismo e de propagagao de adios identitarios e contrarios as diferengas vai 

perturbando o cenario internacional, ameagando a paz e as condigoes de um 
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desenvo l v imen to  sus ten tado  e  ju s to ,  pondo  em causa  os  va l o re s  da  

solidariedade, como se tem visto em muitas reacoes face aos dramas migratorios  

e urgencia de em conjunto se fazer face a ameaga das alteragoes climaticas, 

num tempo assim de horizontes sombrios da maior importancia haver quern 

faca luz em defesa dos valores pr imordiais da humanidade —  a paz, o 

desenvolvimento sustentavel, o respeito pela dignidade humana.  

Tambem por isso nos manifestarnos favoraveis ideia cosmopolita de na"o nos 

vermos como uma comunidade fechada mas aberta aos paises e pariamentos 

observadores que nos queiram acompanhar nas expressoes de cultura, nos 

esforcos do desenvolvimento e na defesa da dignidade humana.  

Na VII Assembleia Parlamentar, realizada a 5 de Dezembro de 2017, em Lisboa, 

dec i d imos  rea f i rma r ,  no comun i cado  o va lor  un iversa l  da democrac ia  e  a  

nossa ades5o aos seus principios fundamentals. Declaramos, na ocasi5o, o nosso 

suporte Resoluc5o da Uniao Interparlamentar (UIP) relativa a Declarag5o 

Universal sobre Democracia, em particular o respeito pelos direitos humanos, 

pe lo Estado de Dire i to , desenvolv imento sustentavel  e bem -estar das 

populacOes. 



Talvez seja agora oportuno assumir que o conteudo de uma t5o relevante 

deciarac5o merece ser pela Assembleia Geral da CPLP traduzida do ingles para  

portugues e pelos nossos meios de difus5o ser disponibi l izada a toda a 

comunidade. 

Oportuno creio que tambem voltar a centrar a nossa atenc5o no drama 

in ternac iona l  de  m igrantes  e  re fug iados,  ape lando a  que  a  t raducao 

internacional do Pact° Global para uma Migrag5o Segura, Ordeira e Regular, 

aprovada sob a egide das NacEies Unidas, mereca acolhimento condign° pelos 

governos, autoridades e povos. 

Cientes de que n5o havera solug5o adequada das tragedias humanas, causadas 

pe las migragoes em massa, sem um trabalho in tenso pe la paz  e  pe lo 

desenvolvimento, 6 fundamental que a Assembleia Parlamentar da CPLP apele 

aos seus governos nacionais pela manutenc5o de um compromisso constante 

com os ideais do multilateralismo na busca partilhada das solucoes necessarias, 

pois o isolamento dos Estados e os sonhos de hegemonia unilateral n5o ser5o 

nunca o caminho adequado para devolver tranquilidade, confianga, progresso e 

justica aos povos do mundo — a comecar por aqueles de que fazemos parte. 



Somas e queremos ser, cada vez mais, uma comunidade de pessoas, uma 

comunidade de cidadaos que precisamente se reveem nos valores da cidadania 

e da democracia. Temos mais de vinte anos de um destino tragado em comum. 

0 nosso dever legar esse caminho as novas geragoes assumindo neste presente 

que quanto mais dificeis forem os desafios a enfrentar mais animo teremos para 

os resolver. 

Longa vida, pois, CPLP, sua comunidade de pessoas e sua nossa 

Assembleia Parlamentar. 


