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Díli, 27 de outubro 2015 

 
 

Ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP reúnem-se em Díli 
 
Os Ministros do Interior e da Administração Interna da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) reuniram-se ontem em Díli para a sua IV reunião bienal, com o objetivo de desenvolver e fortalecer 

a cooperação na área de segurança interna. A reunião, presidida pelo Ministro do Interior de Timor-Leste, 

Longuinhos Monteiro, começou com o discurso do Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo. 

 

O chefe do Executivo deu as boas vindas aos representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, afirmando que, na conjuntura 

atual, todos enfrentam cada vez mais desafios no setor da segurança. No âmbito da segurança, explicou o 

Primeiro-Ministro, inclui-se "a segurança humana, bem como a segurança do país, o combate às atividades 

ilegais e à criminalidade económica, contribuindo esta para a estabilidade política, económica e das 

populações".  

Informou ainda que, a este respeito, "Timor-Leste tem vindo a caminhar no rumo certo, gozando hoje de um 

clima de segurança que, aliado ao esforço para atrair investimento, nacional e estrangeiro, constitui um dos 

pilares do desenvolvimento do país." 

 

Após uma série de reuniões técnicas iniciadas no dia 20 de outubro, os participantes debateram assuntos 

relacionados com a Prevenção da Criminalidade e Policiamento de Proximidade, a Proteção da Natureza e 

do Ambiente, a Gestão Civil de Crises, Armas e Explosivos, a Investigação Criminal, a Prevenção e 

Combate à Imigração Ilegal e Tráfico de Seres Humanos, o Observatório dos Fluxos Migratórios e a Rede 

Mulher Polícia. 

 

A Declaração de Díli foi assinada no final do encontro, expondo as decisões e compromissos do grupo, 

incluindo ações específicas nas áreas de Polícia, Migração, Estrangeiros e Fronteiras, Segurança Pública, 

Proteção Civil e Bombeiros. 

 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira refere que a "cooperação no 

domínio da segurança, juntamente com a partilha de experiências e perspetivas ao longo destes 

últimos dias, ajuda a todos os países da CPLP a manter a paz, defender o Estado de Direito, o respeito 

pela integridade dos cidadãos e a promoção do desenvolvimento. Como mencionado por Timor-Leste de 

forma tão persistente no desenvolvimento dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a paz é 
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necessária para o desenvolvimento de todas as sociedades e economias." FIM 

 

 

 


