Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos,
Presidente da AP-CPLP
Sua Excelência Presidente da República de Timor-Leste
Sua Excelência Vice-Primeiro-Ministro de Timor-Leste
Senhoras e Senhores Deputados
Caros Convidados
Em nome da Rede de Mulheres Parlamentares da
Assembleia Parlamentar da CPLP, gostaria de agradecer
a oportunidade que me é dada para proferir algumas
palavras na Sessão de Abertura.
Permitam-me que saúde calorosamente a presidência da
AP-CPLP e através dela todos os presentes, com
particular destaque para o hospitaleiro povo de TimorLeste, que nos recebeu de braços abertos e transmitiu
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mensagens de carinho e atenção desde a nossa chegada
a Díli.
A Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da
CPLP tem durante estes anos utilizado com brio o facto
de ser um espaço de concertação e cooperação da APCPLP para as questões ligadas à igualdade e equidade
do género.
Desde a última Assembleia Parlamentar realizada em
Luanda e dando sequência à presidência da Rede por
Timor-Leste,

todos

os

países

engajaram-se

no

desenvolvimento de acções tendentes a tornar visível a
actividade das mulheres em geral e das parlamentares
em particular. Neste sentido, destacamos as seguintes
actividades:
 Workshops;
 Visitas de cortesia;
 Recepção de Embaixadoras e Parlamentares de
vários

países

para

troca

de

experiencias;
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Participação na 130ª Reunião da UIP, em Genebra,
Suíça;
 Formação

de

Formadores

para

as

Mulheres

Deputadas e Líderes, em Bruxelas;
 Formação sobre os Fundamentos de Liderança;
 Parceria

com

as

Comissões

de

Trabalho

Especializadas da Assembleia Nacional.
Todo esse trabalho só é possível ser realizado porque
contamos como sempre com o envolvimento dos nossos
Parlamentos e dos nossos colegas Deputados.
Embora se considere o trabalho positivo, não podemos
deixar de reconhecer que cada membro da Rede e todas
em geral, poderíamos ter feito um pouco mais. No entanto,
a dinâmica do funcionamento dos nossos Parlamentos,
que exige de nós, enquanto Deputados, um redobrar de
esforços permanentes, não deu espaço para muito mais e
gostaríamos de pedir a Vossa compreensão.
Senhor Presidente da AP-CPLP,
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Distintos Deputados e Deputadas,
Caros Convidados,
A Rede de Mulheres Parlamentares da AP-CPLP
pretende reforçar os laços de amizade, cooperação, troca
de informações e experiências sobre os vários domínios
que afectam a situação e a condição da Mulher nos
nossos países, com a realização de Conferências,
Seminários ou outras formas de modo a que, com base
na realidade de cada país, umas possam aprender com
as outras e os pontos fortes de umas sirvam de incentivo
para outras.
Num momento em que registamos a realização de
processos eleitorais na Guiné Bissau, em São Tomé e
Príncipe, em Moçambique e no Brasil, incentivamos os
países membros a envidar esforços no sentido de
melhorar a participação das mulheres nos respectivos
processos, bem como aumentar a participação das
Mulheres no Parlamento.
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Esse desiderato tem de ser resultado de um esforço
conjunto de mulheres e homens e que a democracia, a
paz e a estabilidade dos nossos países perdure para o
beneficio das nossas populações.
A nossa solidariedade e apoio indefectível a todos
quantos

se

dedicaram

a

promover

a

paz

e

o

desenvolvimento das nossas sociedades.
Votos de sucesso à Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe,
Moçambique e Brasil.
Na luta pela igualdade, estamos juntas!
Muito obrigada!
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