DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA FERNANDO DA PIEDADE DIAS
DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA
REPÚBLICA DE ANGOLA E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
PARLAMENTAR DA CPLP, POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE
ENCERRAMENTO DA V REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
PARLAMENTAR DA CPLP

DILI, 11 DE ABRIL

SUA EXCELÊNCIA, VICE-PRIMEIRO-MINISTRO, FERNANDO LA SAMA ARAÚJO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICENTE DA SILVA GUTERRES, PRESIDENTE DO
PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR LESTE,
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DA
CPLP,
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES CHEFES
ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP,

DAS

DELEGAÇÕES

À

V

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEPUTADOS,
ILUSTRES CONVIDADOS,
MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,
Chegados ao fim da V Assembleia Parlamentar da CPLP, é com elevada honra que
tomo a palavra para, em nome dos Deputados da Comunidade de Língua
Portuguesa que se encontram nesta histórica cidade de Dili, manifestar a nossa
inteira satisfação e expressar vivamente os nossos sinceros agradecimentos ao
Parlamento, ao Governo e ao povo de Timor-Leste pela calorosa recepção e
hospitalidade com que fomos brindados durante os dias que cá estamos.

Sentimo-nos honrados, também, pelas excelentes condições de trabalho postas à
nossa disposição, o que nos permitiu executar a nossa tarefa com êxito.

Na qualidade de Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, em nome da
Assembleia Nacional da República de Angola, não podia deixar de agradecer, de
forma muito particular, o Senhor Vicente da Silva Guterres, Presidente do
Parlamento Nacional de Timor-Leste e os Deputados do Parlamento Nacional de
Timor-Leste, por terem tornado possível a realização da V Assembleia Parlamentar
da CPLP.

Durante estes dias de trabalho intenso podemos afirmar que valeu a pena o esforço
por todos empreendido, em nome desta grande Comunidade, tendo em
consideração os compromissos assumidos e os objectivos a que nos propusemos
alcançar, na senda do fortalecimento da amizade, da solidariedade e da cooperação
que une as nossas instituições.
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Durante o encontro que hoje termina, foram feitos progressos no âmbito da
organização institucional. A definição da localização da sede fixa, para além de
representar um marco histórico na nossa organização vai, de certo modo, após os
acertos necessários, conferir dignidade e solenidade, bem como fortificar a afirmação
da Assembleia Parlamentar da CPLP nos nossos respectivos países e no mundo.

As afinidades que nos unem vão muito além da língua que partilhamos, são fruto da
conquista de um passado de lutas e vitórias, durante o qual os nossos povos
absorveram influências de diversa natureza que nos permitiram enriquecer e reforçar
as nossas identidades nacionais. Por isso, nos entendemos no meio dessa
diversidade.

O desafio que o futuro nos apresenta é o de definirmos o patamar que pretendemos
almejar, enquanto Assembleia Parlamentar que representa os povos e Comunidades
de Língua Portuguesa. A interpretação desse desafio passa pela definição de quem
somos, objectivo que foi definitivamente alcançado com a aprovação do Estatuto e
do Regimento que norteiam a nossa instituição.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A Assembleia Parlamentar deve ter a dimensão da grandeza dos seus povos, por
isso nós, presidência angolana, continuaremos a trabalhar para o fortalecimento das
nossas relações.

Assim, o Programa de Actividades para o Mandato 2013-2015 apresentado revela
ser um tanto ou quanto ambicioso, porquanto resulta da nossa enorme vontade de
tornar a Assembleia Parlamentar da CPLP num órgão vivo e dinâmico, capaz de
impulsionar e incentivar tomadas de decisão que visem a paz, a democracia, a
justiça, a solidariedade e o desenvolvimento económico e social das nossas
comunidades.

Estou ciente de que os nossos Parlamentos continuarão a desenvolver o seu
trabalho de forma incansável com vista ao desenvolvimento da nossa organização.
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Por conseguinte, em prol da amizade, da solidariedade, da democracia e da paz,
continuaremos a dar o nosso apoio onde se revelar necessário, quer através de
concertação, de intercâmbio de experiências e da promoção da cooperação entre os
nossos povos, com maior destaque no domínio cultural e científico, quer através da
nossa participação em missões de observação eleitoral, como está a acontecer
agora na Guiné Bissau.

De que modo será a nossa participação nas missões de observação eleitoral da
CPLP, é um assunto sobre o qual a Assembleia Nacional de Angola se irá debruçar
com brevidade, tendo em conta que outras missões terão lugar este ano,
nomeadamente na República Democrática de São Tomé e Príncipe, na República de
Moçambique e na República Federativa do Brasil. Temos confiança de que os
processos eleitorais irão decorrer dentro da normalidade.

Senhoras e Senhores,

Considero positivos os resultados desta reunião, porque mais uma vez ficou
demonstrado o espírito de solidariedade e a boa vontade que existe entre nós de
levar avante o nosso projecto comum. Foram aqui tomadas decisões que,
implementadas, darão o impulso que a nossa organização há muito espera.

Não poderia terminar sem antes felicitar e reiterar os nossos agradecimentos pelo
empenho de todos aqueles que contribuíram para a realização, com sucesso, da V
Reunião da Assembleia da Parlamentar da CPLP, aqui, em Dili, República de TimorLeste.

Agradeço a vossa presença, dedicação e empenho nesta V Reunião da Assembleia
Parlamentar da CPLP, que declaro encerrada.

Muito obrigado.
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