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Discurso de Carlos Zorrinho na abertura da 42a Sessão da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE 

Maputo, 31 de outubro de 2022 
 
 
 
Senhor Presidente da República de Moçambique, Filipe 

Jacinto Nyusi. 

 

Ex.ma Senhora Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane 

Bias, Presidente da Assembleia Nacional. 

 

Ex.ma Senhora Ana Rita Geremias Sithole, Deputada à 

Assembleia da República e Chefe da Delegação de 

Moçambique a esta Assembleia. 

 

Ex.mo Senhor Eneas da Conceição Comiche, Presidente do 

município de Maputo, 

 

Ex.mo Senhor Copresidente, colega e amigo Peter 

Kenilorea 

 

Ex.mos colegas, 

Prezadas Senhoras, Prezados Senhores,  
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Começo esta minha intervenção agradecendo  a 

Moçambique e ao seu Parlamento por nos receberem em 

Maputo, com muita enorme simpatia, e criando as melhores 

condições para o desenvolvimento dos nossos trabalhos.  

 

Muito obrigado! 

 

Agradeço em particular ao presidente do município de 

Maputo,  Eneas da Conceição Comiche e, muito em 

especial, à minha amiga e nossa colega Ana Rita Sithole e à 

sua equipa pelo importante apoio e excelente cooperação na 

preparação e realização da nossa Assembleia. 

 

Excelências 

 

Desde a nossa última reunião, em abril deste ano em 

Estrasburgo, temos assistido, em todo o mundo, a um 

aumento exponencial dos desafios e das ameaças que temos 

que enfrentar. 

   

Mais do que nunca, vivemos em tempos de incerteza. 
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A pandemia continua a fazer refeltir os seus efeitos na 

economia mundial, a guerra e a conflitualidade têm-se 

vindo a disseminar e as alterações climáticas provocam 

cada vez mais secas, cheias e outros fenómenos de 

destruição que afectam pos povos, desafiam os governos e 

exigem cada vez mais da sociedade civil e de quem a 

representa mais diretamente - Os parlamentos e os 

parlamentares.  

 

Temos que vencer as batalhas pela saude a as batalhas pelo 

desenvolvimento e pelo primado do direito internacional, 

para podermos fazer face aos desafios globais. 

 

Temos que recuperar a solidariedade multilateral, da qual 

a Organização das Nações Unidas, a parceria ACP/UE e 

esta Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e 

Pacífico / União Europeia são bastiões, a partir das quais 

podemos iniciar um novo ciclo de confiança e cooperação. 
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Neste sentido, quero manifestar a minha desilusão com o 

bloqueio que o Governo Hungaro tem feito à ratificação do 

Acordo de Pós-Cotonuo. 

  

Um acordo que traduz uma parceria entre iguais de nova 

geração e no qual a dimensão parlamentar é reforçada.  

 

Espero que o debate sobre o tema previsto para o Conselho 

Conjunto ACP/UE em 29 de Novembro em Bruxelas, possa 

ser uma etapa, sem retrocesso nem retorno, no sentido  da 

ratificação do Acordo.       

 

Nos nossos trabalhos, que se iniciaram ontem com dois 

importantes foruns de debate com a sociedade civil - O 

Forum das Mulheres e o Forum da Juventude e com dois 

workshops realizados no terreno, com importantes visitas a 

projetos no domínio da saúde e da gestão e redução de 

riscos, vamos abordar e deliberar sobre temas de enorme 

atualidade.  
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A invasão que a Federação Russa perpetrou sobre o 

território soberano da Ucrânia tem vindo a causar enorme 

destruição e sofrimento. 

 

Sofrimento direto e indireto.  

 

A guerra provocou disrupções em mercados fundamentais 

como o mercado da energia ou dos produtos alimentares.  

 

Os efeitos da guerra são sentidos em todo o globo, com 

particular acuidade na resposta às carências de  

alimentares nas regiões com maior vulnerabilidade.  

 

 Este será o tema do nosso debate principal, esta tarde,  

sobre as consequências da guerra para o abastecimento 

alimentar nos países da OEACP. 

 

Os outros dois debates principais centrar-se-ão na luta 

contra o terrorismo na África Subsariana e no novo quadro 

para fazer face à crise da biodiversidade.  
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Excelências 

 

Como antes já referi, muitos dos problemas com que hoje 

nos defrontamos exigem respostas globais. 

 

O multilateralismo e a cooperação são a  via mais adequada   

para enfrentar crises mundiais como as alterações 

climáticas, o terrorismo, as desigualdades, a pobreza, o 

desrespeito pelos  direitos humanos ou os diferentes efeitos 

colaterais dos conflitos.  

 

Os parlamentos, enquanto representantes diretos dos 

cidadãos e enquanto instituições  próximas da sociedade 

civil, são, por definição, as casas da diversidade e do diálogo 

e, por conseguinte, o lugar ideal para o reforçar e o usar  

como parte da solução. 

 

Esta Assembleia Parlamentar Paritária  é uma instituição 

multilateral que reúne diferentes legisladores, de diferentes 

continentes, reunindo cada um deles diferentes 

experiências e mandatos. 
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Diferentes, mas unidos pela convição de que apenas juntos 

poderemos enfrentar com resultados positivos este tempo 

de incerteza, encontrando respostas úteis para as pessoas e 

para os territórios.  

 

Será com este espírito, estou certo, que abordaremos nesta 

Assembleia os impactos da guerra, do terrorismo e da 

detruição da diversidade, que antes mencionei. 

  

Nesta 42 sessão, debateremos ainda os desafios globais da 

cooperação em matéria de alterações climáticas para no 

contexto  da COP 27.  

 

Trata-se de um tema de importância crucial para todos os 

nossos Países, e em particular para os pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento. A justiça climática não pode 

ser um conceito vazio. Tem que ser uma plataforma de ação 

rápida para reduzir e mitigar com equidade os impactos do 

aquecimento global.  
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Também abordaremos  o acesso ao mercado europeu, dos 

produtos produzidos pelos Países da OEACP, através do 

reforço dos padrões de consumo e produção sustentáveis. 

 

 O comércio justo e sustentável é um dos motores chave da 

parceria entre iguais que queremos concretizar. 

 

Excelências 

 

Estando em Moçambique, não posso deixar de referir a 

missão de avaliação e conhecimento da realidade que uma 

delegação paritária de parlamentares ACP/UE, a que tive a 

honra de presidir, realizou em Cabo Delgado em  

Novembro de 2021.  

 

Com a colaboração plena das Instituições Políticas e 

Administrativas do País e das organizações no terreno, 

ficámos mais habilitados a prosseguir o nosso esforço 

conjunto para encontrar os caminhos da paz para a região. 

 

Sabemos, Sr. Presidente da República, que o desafio é 

complexo. 
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 Reconhecemos todos os esforços que têm sido feitos.  

 

No Parlamento Europeu temos trabalhado de forma 

consistente com as outras instituições europeias, para que a 

participação da União Europeia esteja à altura dos seus 

princípios e valores políticos e humanitários.  

 

Passos muito signifitivos têm sido dados nesse sentido. 

   

Termino. 

 

Agradeço em particular, ao meu bom amigo, o copresidente 

Peter Kenilorea, pelo excelente trabalho de equipa e 

cooperação que temos desenvolvido.  

 

Sei que o seu mandato de copresidente está a chegar ao fim, 

mas gostaria de sublinhar que tem sido um prazer 

trabalhar consigo e com a sua equipa. 
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Como será também um enorme prazer trabalhar, a partir 

de 1 de Janeiro de 2023, com Ana Rita Sithole,  a nova 

copresidente designada pelos países ACP. 

 

Passo agora a palavra, com muito gosto, a sua excelência, 

Esperança Laurinda Bias, Presidente da Assembleia da 

República de Moçambique.   

 

 


