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“Lançamento do “Movimento Women 4OUR CLIMATE - Dos 

Países de Língua Portuguesa para o Mundo” 
 

 

Lisboa, 28 setembro de 2022 

 

 

 Intervenção do Secretário Executivo da CPLP, Dr. Zacarias Albano da 

Costa 

 

 

− Exma. Senhora Embaixadora da Finlândia e Presidente da 

Associação das Embaixadoras acreditadas em Portugal, 

Ms. Satu Suikkari-Kleven 

− Exma. Senhora Presidente da Comissão para a Igualdade 

de Género de Portugal, Dra. Sandra Ribeiro 

− Exma. Senhora Secretária-Geral do Ministério do Ambiente 

e Ação Climática de Portugal, Dra. Alexandra Carvalho 

− Estimados Representantes dos Estados-Membros da CPLP 

− Caras Senhoras Embaixadoras, acreditadas em Portugal 

− Dignos Representantes de Estados Associados 

− Caras representantes das Agências Internacionais e 

Organizações da Sociedade Civil  

− Senhoras investigadoras, cientistas, empresárias, decisoras 

públicas, educadoras e ativistas 

− Demais convidados 

− Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 

É com muito prazer que vos acolho na Sede da CPLP.  

 

Sejam muito bem-vindos ao “Lançamento do “Movimento 

Women 4OUR CLIMATE - Dos Países de Língua Portuguesa para o 

Mundo”. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

A nossa organização, composta por 9 Estados-Membros, é uma 

organização transcontinental, geograficamente descontínua, 

que cruza diversas latitudes e longitudes, que interliga quatro 

continentes, que percorre três oceanos e que tem procurado, 

continuamente, alinhar a sua agenda com os grandes desafios 

globais.  

 

Fruto dessa evolução, os temas das alterações climáticas e da 

igualdade de género estão hoje claramente configurados como 

setores de concertação política e diplomática e de cooperação 

da CPLP, com planos estratégicos em fase de implementação.  

 

Como bem sabemos, a proteção do ambiente e a “batalha” 

contra as alterações climáticas é um tema da maior urgência e 

que deve constar de forma central e prioritária nas agendas de 

todos os governos e grupos sociais.  

 

De igual forma, torna-se primordial reconhecer a importância de 

que se reveste a promoção da igualdade de género e do 

empoderamento das mulheres e das meninas no quadro do 

respeito integral pelos direitos humanos. 

 

A intervenção da CPLP nestes domínios tem contribuído para 

reiterar o compromisso conjunto da nossa Comunidade com o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com o 

cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, que são hoje uma realidade incontornável. 

 

Foi neste enquadramento que a CPLP concedeu o seu apoio 

institucional ao “Lançamento do “Movimento Women 4OUR 

CLIMATE - Dos Países de Língua Portuguesa para o Mundo”, que 

constitui uma iniciativa louvável da sociedade civil, com o 
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objetivo de contribuir para a mudança, através da afirmação da 

língua portuguesa enquanto espaço de diálogo multilateral e 

internacional. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

A humanidade sempre enfrentou desafios civilizacionais e de 

desenvolvimento. A pobreza, a fome, as desigualdades sociais, 

os conflitos e até mesmo os cenários de guerra, são disso 

exemplos.  

 

Mas as alterações climáticas, hoje tão dramaticamente 

presentes nas nossas vidas, são um problema de cariz global, que 

não sendo enfrentado já, continuará a condicionar não só a 

geração atual, mas sobretudo, as gerações vindouras, afetando, 

de forma exponencial, os mais vulneráveis, entre os quais, as 

mulheres.  

 

E por isso, o envolvimento das mulheres é crucial para o processo 

de desenvolvimento sustentável da CPLP e para a 

sustentabilidade do planeta.  

 

Reforçar a igualdade de género e o empoderamento da mulher 

é fundamental no desenvolvimento de sociedades mais justas e 

sustentáveis. 

 

A CPLP, na sua agenda de género, reflete de forma muito clara 

a importância da garantia do respeito e a proteção dos direitos 

das mulheres, assim como a promoção da sua participação 

efetiva, na definição e implementação das políticas públicas nos 

nossos Estados-Membros.  

 

Empoderar as mulheres é um investimento com retorno social, 

cultural, económico e político garantido, que quebra cadeias de 

desigualdade e pobreza transmitidas de geração em geração.  
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Empoderar as mulheres é, também, investir na sustentabilidade 

do planeta. 

 

Vivemos um momento crucial na história do planeta, que nos 

obriga, enquanto indivíduos e enquanto decisores ou 

“influenciadores” políticos, a tomar decisões corajosas e 

inadiáveis.  

 

E essa coragem é hoje cada vez mais necessária para que 

ocorram alterações urgentes nos modelos de desenvolvimento 

das nossas sociedades, que nos permitam deixar um planeta 

saudável às futuras gerações, onde prevaleça a paz e a justiça. 

 

Como tal e, para concluir, gostaria de vos transmitir que acredito 

que os nossos governos estão mobilizados para uma 

participação ativa na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, a COP 27, prevista para ter lugar no 

Egipto, em novembro próximo, ocasião que se constitui como 

um espaço de excelência para a identificação e definição de 

decisões determinantes no rumo do combate às alterações 

climáticas.  

 

Espero que a CPLP consiga uma boa concertação de posições, 

fazendo ouvir a sua voz e realçando a importância da 

cooperação multilateral neste domínio.  

 

Termino, formulando sinceros votos de sucesso para o 

“Movimento Women 4OUR CLIMATE - Dos Países de Língua 

Portuguesa para o Mundo”. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção! 


