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Ciclo de Conferências “ Cooperação e Defesa no âmbito da CPLP” 

 

- A CPLP e o seu potencial interesse para Portugal. 

 

 

 

 

- Razões impeditivas da plena afirmação e funcionamento da CPLP 
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SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES DA SOCIEDADE  DE  GEOGRAFIA 
 

RELATÓRIO  DO  DESENVOLVIMENTO  DO  PROJECTO   «COOPERAÇÃO  NO  ÂMBITO DA  CPLP» 
 
 
 Enquadramento 
 
 Este projecto procurou fazer uma reflexão e análise sobre as potencialidades e vulnerabilidades da 
cooperação no âmbito da CPLP. 
 
 As relações de cooperação entre os estados conheceram um forte incremento com os tempos de globalização 
que hoje caracterizam o sistema internacional e os estados defendem os seus interesses e prosseguem os seus 
objectivos no seio de várias organizações internacionais e regionais de índole política, económica, cultural, 
militar, etc. 
 
As relações com África e em particular com os países de expressão portuguesa, constituem, de modo 
consensual, uma das prioridades na orientação da nossa política externa. 
  
Justificava-se assim um olhar sobre a CPLP e sobre as dificuldades que tem enfrentado e a têm impedido de 
corresponder às expectativas geradas com a sua criação. 
 
O Projecto 
 
Na estruturação e desenvolvimento deste projecto procurou-se a resposta para as seguintes questões: 

 
- Que interesse e importância tem a CPLP para Portugal? 
- O que impede a CPLP de evoluir e adquirir um estatuto que lhe seja reconhecido na definição da 
política externa dos estados membros? 

 
Mais do que um espaço cultural alicerçado numa língua comum, importa reforçar estruturas e capacidades 
para uma concertação política no seu seio e na afirmação de posições comuns nos fora internacionais, 
exploração de potencialidades no âmbito económico, diplomático, social e de segurança e defesa.  
 
Objectivo último – Criação de um espaço de História Comum, de Paz e Desenvolvimento para os seus povos.  
 
O projecto foi debatido nas reuniões do Plenário da Secção de Ciências Militares e foi objecto da realização de 
duas conferências: 

- “A CPLP e o seu potencial interesse para Portugal”. 
    Foi orador o Sr. Ten. Coronel Luís Falcão Escorrega 
- “Razões Impeditivas da plena afirmação e funcionamento da CPLP”. 
    Foi orador o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa. 

 
Conclusões 
 
 - O desenvolvimento deste Projecto atingiu os objectivos propostos; 
 

- As conferências revestiram-se de grande interesse pelo conteúdo e clareza das exposições, muito 
focadas nos objectivos previamente propostos ao orador, registando-se ainda uma participação activa 
da assistência nos debates; 
 

 


