
I REUNIÃO DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA
CPLP

São Tomé, 27 e 28 de Abril de 2009

Comunicado Final

I - Nos dias 27 e 28 do mês de Abril de 2009, realizou-se em São Tomé, capital
da República Democrática de São Tomé e Príncipe, a I Reunião da Assembleia
Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), em
que participaram representantes dos Parlamentos de Angola, Cabo Verde,
Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor
Leste.

11- A cerimónia de abertura da I Reunião da Assembleia foi marcada pelo
discurso de boas-vindas proferido por Sua Excelência o Presidente da
Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Dr. Francisco Silva, pela
saudação de Sua Excelência o Secretário Executivo da CPLP, Eng. Domingos
Simões Pereira e pela intervenção de Sua Excelência o Presidente cessante do
Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa (FPLP), Presidente em
exercício da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Dr. Manuel Serifo
Nhamajo.

111- Dando início dos trabalhos, passou-se à apresentação e ao debate dos

pontos constantes da agenda:

1. Apreciação do Projecto dos Estatutos da Assembleia Parlamentar;

2. Apreciação do Projecto de Regimento da Assembleia Parlamentar;

3. Apreciação do Relatório de Actividades do VI Fórum dos Parlamentos de

Língua Portuguesa, realizado nos dias 13 e 14 de Setembro de 2007, na

Guiné-Bissau, pelo Presidente em exercício da Assembleia Naciona

Popular da Guiné-Bissau;

4. Informação sobre cidadania e circulação, pelo Secretário Executivo da

CPLP;

5. Informação sobre o desenvolvimento das actividades do Instituto ()
InternacionaldaLínguaPortuguesa(IILP),pelas~D~ectora;~ ~ yv
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6. Informação sobre a Rede de Mulheres Parlamentares da CPLP, pela sua

Presidente;

7. Informação sobre a Situação Política dos Países Membros, pelos

representantes das respectivas Delegações;

8. Apresentação e debate dos temas:

-"Cimeira Europa/África - Resultados" - Assembleia da República de

Portugal;

-"Democracia e Boa Governação" - Assembleia Nacional de São Tomé

e Príncipe"

9. Apreciação do Programa de Actividades para o período 2009/201,

apresentado pela Mesa da Assembleia Parlamentar

10.Eleição do Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP;

11.Eleição de 2 Secretários da Mesa da Assembleia Parlamentar;

IV - Em relação aos Estatutos e Regimento, foi criado um Grupo de
Trabalho constituído por Representantes de todos os Parlamentos com o
objectivo de apreciar, analisar e compatibilizar os dois documentos, em
função das diversas contribuições dos países membros. Os Estatutos e o
Regimento foram aprovados por consenso e aclamação.

V - Quanto ao terceiro ponto, o Presidente em exercício da Assembleia
Nacional Popular da Guiné-Bissau, Dr. Manuel Serifo Nhamajo, apresentou
o Relatório de Actividades 2007/2008 do Fórum dos Parlamentos de Língua
Portuguesa, tendo destacado o seguinte:

. A institucionalização da Assembleia Parlamentar da CPLP como

novo órgão da CPLP;

. A realização, pelos Parlamentos nacionais, de várias acções de

formação e de capacitação de funcionários parlamentares, com

destaque para o I Encontro de Quadros do Processo Legislativo;

organizado pela Assembleia da República Portuguesa, em Outubro

de 2008;

· A aprovação, pelo Parlamento Guineense, das leis sobre HIV- SIDA)

e sobre a eliminação de todas as formas de descriminação contra asV\
-"'"'"

mulheres, bem como a aprovação do Estatuto dos RefJctgiados;
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VI - A Assembleia tomou nota das intervenções do Secretário Executivo da
CPLP, da Directora do IILP e da Presidente cessante da Rede de Mulheres
Parlamentares da CPLP, tendo convergido nas seguintes conclusões e
recomendações:

. A necessidade de se proceder a revisão constitucional, nos países
da Comunidade, a fim de harmonizar as respectivas constituições
com a Convenção Quadro Relativa ao Estatuto do Cidadão
Lusófono;

. A elaboração em cada Estado-Membro de uma listagem de direitos
políticos, económicos e sociais, cuja aplicação aos cidadãos dos
restantes esteja em consonância com o ordenamento jurídico interno,
assegurando o período de transição até à adopção da Convenção
Quadro Relativa ao Estatuto do Cidadão Lusófono;

. A promoção da ratificação do conjunto de acordos, em matéria de
circulação, nos países onde os mesmos não estejam concluídos;

. A adopção de legislação complementar necessária à implementação
completa dos acordos já em vigor;

. A criação nos países que ainda não o fizeram de comissões
nacionais do IILP, enquanto instrumento de concertação para a
promoção da Língua Portuguesa em cada um dos Estados-membros
e no mundo;

. Dotar o IILP de meios materiais, técnicos e humanos que permitam a
concretização dos seus objectivos e a desempenhar um papel cada
vez mais activo na promoção da Língua Portuguesa nos fora
internacionais;

. O desenvolvimento de acções que visem a integração plena das
mulheres na vida política, económica e social, tendo-se, por isso,
congratulado com a inclusão da Rede de Mulheres Parlamentares
como um organismo da Assembleia Parlamentar da CPLP.

VII - Passou-se, de seguida, em revista a situação política em cada Paír,
com base na informação prestada pelos Representantes das Delegaçõàs
Nacionais.

VIII- No que respeita à situação na Guiné-Bissau, a Assembleia tomou not~~

dos recentes acontecimentos que enlutaram o país irmão e exprimiu o se~V\
desejo profundo que o país volte a encontrar rapidamente o caminho da (fJ:;
estabilidade, da reconciliação, da paz e do progresso, num quadro de b0

t;rrelacionamento interno, regional e internacional e de resp,ito pelos direito .

fundamentais universalmente reconhecidos e aceites. /"'..\..
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IX -A Assembleia, como forma de expressão da sua solidariedade concreta
para com o povo guineense, resolveu enviar uma missão de observação às
próximas eleições presidenciais que se realizarão naquele país a 28 de
Junho do corrente ano, e reforçar, quer de forma directa, quer através dos
Parlamentos nacionais da CPLP, a cooperação com a Assembleia Nacional
Popular da República da Guiné-Bissau, nomeadamente nas iniciativas que
a mesma venha a tomar para fazer reforçar na sociedade guineense os
valores do pluralismo, da tolerância e da convivência pacífica entre
cidadãos.

X - Procedeu-se, de acordo com a agenda, à apresentação e debate dos

seguintes temas:

. Cimeira Europa/África - Resultados, pelo Sr. Deputado Artur

Miguel Coelho, da Assembleia da República de Portugal.

. Democracia e Boa Governação, pelo Sr. Deputado Domingos Boa

Morte, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe.

XI - No que tange aos pontos 10 e 11, foi eleito Presidente da Assembleia
Parlamentar, por unanimidade e aclamação o Senhor Dr. Francisco da
Silva, Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Para
Secretários da Mesa foram eleitos os Srs. Serifo Jalo e Paulo Martins,
Deputados da Assembleia Nacional Popular da República da Guiné-Bissau
e do Parlamento Nacional de Timor-Leste, respectivamente.

XII - As Delegações dos Parlamentos da CPLP, manifestaram o seu preito
de gratidão, pela maneira hospitaleira e amiga, como foram acolhidas e pelo
ambiente fraternal vivido, propiciador do reforço das nossos indestrutíveis
laços de solidariedade, com reflexo positivo nas decisões da histórica da I

Assembleia Parlamentar da CPLP realizada nestas Ilhas maravilhosas dE?
são Tomé e Príncipe.

XIII - Os participantes manifestaram um voto de louvor à Mesa, em especiàl
ao Excelentíssimo Senhor Presidente, pela maneira sábia, serena e segur,
como conduziu os trabalhos da Assembleia Parlamentar da CPLP.

XIV - Saudação e reconhecimento a todos quantos estiveram envolvidos na
organização da reunião, em particular ao secretariado, protocolo, motorista

e serviços de apoio e segurança. 4~7T
Cidade de São Tomé, aos 28 de Abril de 2009. r\'\; ~
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âmara dos Deputados da República
rativa do Brasil

arco Maia

-.I~~

o Presidente da Assembleia Nacional Peoulái da Guiná Bissau

A Chefe da Delegação da Assembleia da República de Moçambique

o Presidente da Assembleia;:la República de Portugal

~~a

o Presidente da Assem

f~al de Timor-Leste

ma de Araújo
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