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Discurso de Sua Excelência o Presidente da Comissão Europeia,  

José Manuel Durão Barroso 

Na sessão de abertura da IX Conferência de Chefes de Estado e de 

Governoda Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

Maputo, 20 de Julho de 2012 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República de Moçambique, 

Excelentíssimo Senhores Chefes de Estado e de Governo, 

Excelentíssimo Secretário-Geral da CPLP, 

Excelentíssimos Senhores Embaixadores e Chefes de Delegações, 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhores e meus senhores, 

É para mim uma grande satisfação estar de regresso a 
Moçambique e poder participar no evento que reúne os mais altos 
representantes da Comunidade dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa (CPLP). Faço-o na qualidade de Presidente da 
Comissão Europeia, mas se me permitem uma nota mais pessoal 
faço-o também na qualidade de português e de lusófono que tem 
acompanhado de perto e com muito interesse a evolução e o 
crescimento desta Comunidade.  

Agradeço, por isso, o convite de Sua Excelência o Presidente 
Armando Guebuza de Moçambique para estar presente nesta IXª 
Conferência de Chefes de Estado, desejando desde já as maiores 
felicidades à Presidência moçambicana.  

Saúdo igualmente a Presidência cessante, Angola, na pessoa do 
seu Vice-Presidente e caro amigo Fernando Piedade dos Santos, 
pelos sucessos alcançados nestes últimos dois anos. 
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Aproveito também para felicitar todos os presentes pelos 16 anos 
de vida da CPLP. É reconfortante testemunhar a consagração de 
uma Comunidade de 250 milhões de pessoas, e 5% do PIB 
mundial, que emana de um passado comum agora reconfigurado 
num conjunto de 8 nações independentes, em 4 continentes 
diferentes. É caso para dizer que a organização, ainda que com 16 
anos, atingiu já a sua maioridade.  

A língua e a cultura foram apenas o ponto de partida. Ou melhor 
dizendo, o porto de partida. As possibilidades de cooperação que se 
abrem à CPLP são imensas. Como nos recordava o grande 
ensaísta e poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade 
"Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, uma vez 
alcançada, não nos torne sem ambição." E não faltam desafios e 
ambição à CPLP. 

No mundo de hoje onde a interdependência é a palavra-chave, a 
capacidade de agir colectivamente e de promover posições 
comuns, constitui a melhor forma de proteger e projectar os 
interesses dos nossos países e dos nossos cidadãos.  

Cada um de vocês está inserido em projectos de integração 
regional, desde a União Europeia, ao Mercosul e CELAC, passando 
pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), a União Africana e ASEAN.  

Essa é sem dúvida a melhor forma de fazer face aos desafios e 
oportunidades da globalização. No entanto a integração regional 
deve também ser complementada com a participação noutros fora e 
instâncias de concertação internacional que extravasem a 
circunstância de uma contiguidade territorial e que ajudem a trazer 
respostas às questões de governança global com que o mundo é 
confrontado hoje.  

É por isso que a pertença a uma organização como a CPLP, pluri-
continental e baseada em laços históricos e culturais comuns 
complementa e amplifica o papel de cada um de vós nos 
respectivos espaços regionais.  
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Mas a legitimidade e a crescente relevância da CPLP advém 
também dos valores da democracia, da liberdade, da igualdade e 
da paz, assim como do potencial económico e estratégico dos seus 
membros no plano internacional. A CPLP soube converter-se num 
modelo de diálogo e cooperação nas mais diversas áreas, desde a 
cultura à defesa, dos assuntos do mar à educação, da economia à 
ciência, e tornou-se numa referência para um mundo em 
reconfiguração, com a emergência de novos actores, novos centros 
de influência e novas redes de cooperação. “O homem é do 
tamanho do seu sonho” escreveu Fernando Pessoa; esta 
Comunidade também é do tamanho da sua ambição e da 
capacidade para a realizar. 

A União Europeia, enquanto organização regional, ainda que com 
características distintas, reconhece o potencial da CPLP e quer ser 
um parceiro activo e empenhado no seu crescimento. Neste 
sentido, temos intensificado a cooperação com a organização e, 
individualmente, com os seus Estados membros, através de 
acordos de parceria visando o diálogo político e o desenvolvimento 
de intercâmbios económicos, culturais e científicos. 

Desde logo através do Acordo de Cotonou, que enquadra a 
cooperação da UE com os países de África, Caraíbas e do Pacífico 
(ACP), com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento 
económico, social e político. Neste quadro, cooperamos 
intensamente com Cabo Verde, com a Guiné-Bissau, com S. Tomé 
e Príncipe, com Angola, com Moçambique e com Timor Leste. 
Respeitando o princípio da igualdade entre parceiros, sobretudo na 
formulação das estratégias nacionais de desenvolvimento, 
centramo-nos no objectivo da erradicação da pobreza ao mesmo 
tempo que contribuímos para a paz, a segurança e a estabilidade 
democrática dos nossos parceiros, bem como numa inserção mais 
eficaz desses Estados na economia mundial.  

Mas este quadro de relacionamento é flexível e variável, adaptando-
se ao potencial e à ambição dos nossos parceiros. Gostaria de 
destacar aqui o caso da Parceria Especial com Cabo Verde que 
completa em 2012 cinco anos, e que ilustra um caso singular de 
uma relação aprofundada, envolvendo aspectos de segurança e de 
desenvolvimento, que correspondem ao interesse comum.  
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Gostaria ainda de sublinhar o reforço da cooperação bilateral entre 
a União Europeia e Angola. Assinaremos, na próxima semana em 
Bruxelas o acordo de Caminho Conjunto Angola-União Europeia, o 
qual aprofundará o diálogo político e a cooperação económica, indo 
para além do quadro de Cotonou.  

Moçambique tem sido um caso de sucesso na nossa política de 
ajuda ao desenvolvimento, sendo um dos países que mais beneficia 
do Fundo Europeu para o Desenvolvimento, com a União Europeia 
– Comissão + Estados Membros – a representar cerca de 75% da 
ajuda ao desenvolvimento do país. 

Mantemos igualmente uma relação muito estreita com Timor-Leste, 
desde a sua independência em 2002, e orgulhamo-nos de ter 
contribuído com recursos e capacidades muito significativos para o 
assinalável desenvolvimento político, institucional e socioeconómico 
do país.  

Noutro plano, as relações entre a UE e o Brasil elevaram-se a um 
nível de maior ambição e amplitude com a assinatura da Parceria 
Estratégica UE – Brasil, em 2007. A UE e o Brasil estabeleceram 
também um Acordo de Cooperação Tripartido com os países ACP, 
o qual desejamos que se materialize em acções de apoio sobretudo 
aos países Lusófonos do grupo ACP. 

Muito me orgulho que todas estas acções tenham decorrido durante 
os meus já 7 anos de Presidente da Comissão Europeia. Não 
poderia naturalmente deixar de assinalar o contínuo e inestimável 
apoio de Portugal a esta agenda de aprofundamento das relações 
da União Europeia com o mundo lusófono que também tem sido 
essencial para o seu sucesso.  

Mas, para além do relacionamento individual, a Comissão Europeia 
reconheceu justamente a necessidade e o interesse de cooperar 
com a CPLP enquanto organização e com este grupo de países. 
Temos por isso vindo a promover um programa de cooperação 
regional específico para os Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP) ao qual se associou Timor Leste em 2007. 
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Este programa conta com 33 Milhões de Euros no âmbito do 10º 
FED e destina-se a apoiar iniciativas na área do Estado de direito e 
da governação económica. A sua implementação nem sempre é 
fácil dada a descontinuidade geográfica dos países em causa, mas 
a sua validade e interesses são claros para todos e para a 
Comissão Europeia.  

Como forma de melhorar a sua eficácia e a taxa de execução 
gostaria de propor aqui que a CPLP, através do seu secretariado, 
assumisse um papel reforçado de coordenação da implementação. 
Podemos equacionar, para esse efeito, fortalecer o Memorando de 
Entendimento já existente entre a Comissão Europeia e o 
Secretariado da CPLP, assinado em 2007. 

A Comissão Europeia tem honrado os seus compromissos mesmo 
num momento de crise económica internacional e de alguma 
turbulência na zona Euro. Esta é uma situação que preocupa 
naturalmente os nossos parceiros, mas queria aqui garantir que 
estão a ser tomadas medidas corajosas e determinadas para fazer 
face à actual situação. A luta contra esta crise requer visão, 
persistência, confiança e cooperação, europeia e global. A profunda 
interdependência económica global obriga ao empenho de todos na 
sua resolução.  

Mas o essencial, e que queria aqui salientar, é que a União 
Europeia continua um parceiro empenhado, solidário e responsável 
na cena internacional. Continuamos a ser os maiores doadores do 
mundo de ajuda ao desenvolvimento e dos principais parceiros dos 
Estados membros da CPLP no que respeita aos laços comerciais e 
de investimento. Desde 2002 e até ao final de 2013 a União 
Europeia terá mobilizado mais de 2 mil milhões de Euros em 
cooperação e ajuda ao desenvolvimento para PALOPs e Timor-
Leste. 

Num quadro que é assim globalmente positivo e promissor não 
posso deixar de assinalar a nossa maior preocupação relativamente 
à situação na Guiné-Bissau onde a instabilidade provocada por 
alguns continua a impedir o progresso e prosperidade de todos.  
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O povo guineense já sofreu demasiado e merece que lhe dêem 
uma oportunidade para viver em paz e estabilidade. A posição da 
União Europeia é clara: não toleraremos mais golpes; a ordem 
constitucional tem de ser respeitada.  

[Gostaria por isso de saudar Sua Excelência o Presidente interino 
da Guiné-Bissau, Raimundo Pereira, como o legítimo representante 
dos guineenses.] 

A terminar permitam-me que reitere os votos de maior sucesso à 
nova Presidência Moçambicana da CPLP. Os temas principais da 
sua Presidência, como o reforço da concertação política e a 
segurança alimentar e nutricional são de grande relevância não só 
para os Estados da Comunidade, como para o próprio contexto 
internacional. 

Mais uma vez, aqui, a União Europeia pode ser um parceiro. A 
União Europeia é atualmente o maior doador do mundo a favor da 
segurança alimentar com um montante de cerca de 800 milhões de 
euros por ano. Recentemente participei no G8 em Camp David 
onde apoiei o lançamento da nova aliança do G8 para melhorar a 
segurança alimentar e a alimentação, que tem como objetivo 
principal retirar 50 milhões de africanos da situação de pobreza num 
período de 10 anos. Moçambique será um dos seis países-piloto 
neste projecto que poderá ser alargado a outros. 

E no quadro da nossa política de desenvolvimento continuaremos a 
trabalhar para melhorar as normas nutricionais e a governação em 
matéria de segurança alimentar, bem como para reduzir a 
volatilidade dos preços dos produtos alimentares no plano global.  

Quero por isso reiterar aqui a inteira disponibilidade da Comissão 
Europeia para continuar a trabalhar em conjunto com a CPLP. A 
União Europeia conta com a CPLP para a defesa dos valores da 
paz, da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento 
sustentado. A consolidação da Comunidade e a sua crescente 
projecção enquanto Organização Internacional são de grande valia 
para os seus países, os seus cidadãos e para a própria comunidade 
internacional. 
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Nestes 16 anos, a CPLP progrediu muito. Como nos lembrava essa 
grande figura da lusofonia, o grande poeta moçambicano 
Craveirinha, no seu poema “A Nossa Casa”:  

“ (...) Pelo menos envelhecer já não é problema. 
O resto na altura mais propícia 
surgirá por si. (...)” 

A CPLP é a casa da lusofonia e o resto tem vindo a surgir com o 
esforço de todos os membros e dos respectivos povos a quem hoje 
aqui presto um sincero tributo. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 


