觀點

共同道路的繼承者——葡語國家共同體

CPLP A HERDEIRA DO CAMINHO COMUM
弗朗西斯科•何塞•萊安德羅 Francisco José Leandro *

“英聯邦”、“法語國家組織”和“
葡語國家共同體”是世界上三大跨國語
言共同體，他們都擁有國際法律機構，
是權利和責任並存的組織。這三個國際
組織都由不同的主權國家構成，並成立
了新的法律實體。和其他國際法律主體
不同，這一實體獨立於各自的製憲會
議，
用於追求各成員國不能獨自實現的利
益。因此，我們說葡語國家共同體是靠
各成員國的永久性聯繫而形成的一個國
際性組織，各個分機構都具有決策和行
動的能力，組織和各成員國的目標和權
力是相互獨立的，這一點和各成員國間
的 語 言 特 點 十 分 相 似 。 我相信，葡語國

As três grandes comunidades linguísticas transnacionais a “Commonwealth”, “La Francophonie” e a
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) têm uma organização
de cariz jurídico-internacional, isto é,
são sujeitos titulares de direitos e deveres. Trata-se de três organizações internacionais constituídas por Estados
soberanos que trouxeram para o plano internacional uma outra entidade
jurídica. Esta entidade existe independentemente de cada um dos seus constituintes, é diferente de outros sujeitos
de direito internacional e apresenta-se
dotada de uma capacidade de prosseguir interesses que, de outro modo,
cada um dos seus Estados-membros
não teria a capacidade de realizar.
Diríamos neste mesmo sentido, que a
CPLP é uma organização internacional constituída através de uma permanente associação de Estados, equipada
com orgãos capazes de tomar e implementar decisões, na qual o seu objecto
e poderes não se confundem com os
dos seus Estados-membros. Aspectos
muito similares às suas congéneres linguísticas. Creio contudo, que a CPLP é
a única que desfruta de um momento
de crescimento relativamente à sua visibilidade económica, política e cultural, mas também no que diz respeito à
sua credibilidade internacional1.
A Declaração Final da Conferência
de Chefes de Estado e de Governo da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa que se realizou em Díli
(Timor-Leste), a 23 de Julho de 2014 é
um documento indicador de uma nova
fase que promove um novo dinamismo
e que poderá representar uma alavancagem económico-diplomática a partir
da própria importância crescente da
língua Portuguesa.
A adesão da Guiné Equatorial como
Estado-membro da CPLP, a concessão

烏克蘭，以及有些突出的非自治領土。
其中包括作為西班牙自治區的加利西
亞，果阿作為印度的一個邦，而澳門是
中華人民共和國的特別行政區。這項措
施使成員國數量增至九個（巴西，葡萄
牙，東帝汶，安哥拉，佛得角，幾內亞
比紹，聖多美和普林西比和赤道幾內
亞），觀察員身份增至六個（毛裏求斯
共和國，格魯吉亞，納米比亞共和國，
土耳其共和國，塞內加爾和日本），
和諮詢觀察員（約六十個）。同時加強
葡語國家共同體地緣戰略，地緣經濟和
地緣政治的重要性，促進葡萄牙語的統
一，發展和穩定。葡語國家共同體一直
把自己定位一個包容性的國際組織，這

家共同體正處於政治、經濟、文化發展和
國際公信力提升的時刻。
2014年7月23日於地利（東帝汶）簽
署的《葡語國家共同體首腦會議最後宣
言》表明葡語國家共同體進入新階段，
在這一階段中，該組織將致力於發展注
入新活力，而葡萄牙語地位的加強也會
提升共同體的經濟外交影響力。赤道幾
內亞加入葡語國家共同體的成員國，格
魯吉亞，納米比亞共和國，土耳其共和
國和日本獲得葡語國家共同體的觀察員
身份。為了靠近其他國家體製而建立一
個很好的前景，如：納米比亞，摩洛
哥，斯威士蘭，澳大利亞，安道爾，委
內瑞拉，烏拉圭，菲律賓，羅馬尼亞和
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是推動國際生活的各方面（全球化的問
題），作為一個開放大門的國際組織，
也是與更多夥伴合作的使命（國家和非
國家實體），並在中南大西洋的背景
下，有兩條幫助發展而衍生的互補航
線，成為一個海洋優先利益中心的國際
組織。一個在北面，對亞速爾群島和直
布羅陀方向的歐盟地緣政治背景，另一
個在東面，好望角與海灣班加拉，馬六
甲海峽與東帝汶海域相連在一起，已經
是 東 南 亞 國 家 協 會 ( ASE A N ) 的 地 緣 政 治
背景。
葡語國家共同體作為一個國際組織，
它有類似與語言同行的使命，但在模式
和開方發展的時間不同，為合作意願，
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成員國 Países membros plenos da CPLP
觀察員國 Países observadores associados à CPLP
入盟談判的國家和地區 Países e regiões em negociações de adesão à CPLP

da categoria de Observador-associado
da CPLP à Geórgia, à República da Namíbia, à República da Turquia e ao Japão, constitui um excelente prenúncio
para a aproximação mais institucionalizada de outros Estados como a Namíbia, Marrocos, a Suazilândia, a Austrália, Andorra, a Venezuela, o Uruguai,
as Filipinas, a Roménia e a Ucrânia,
bem como territórios não autónomos
entre os quais se destacam a Galiza
como Região Autónoma da Espanha,
Goa como um Estado da Índia e, naturalmente, Macau enquanto Região
Administrativa Especial da República
Popular da China. À medida que aumenta o número de Estados-membros

(Brasil, Portugal, Timor-Leste, Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé
e Príncipe e Guiné Equatorial (9)), de
observadores-associados
(República
da Ilha Maurícia, Geórgia, a República
da Namíbia, a República da Turquia,
Senegal, e Japão (6)) e observadoresconsultivos (cerca de 60), fortalece-se
também a importância geoestratégica,
geoeconómica e geopolítica da CPLP e
potencia-se a língua Portuguesa como
um instrumento de consertação, de
desenvolvimento e de estabilidade. A
CPLP parece continuar a procurar afirmar-se como uma organização internacional inclusiva, isto é, actuando nas
várias dimensões da vida internacional

(designadamente, nos problemas da
globalização), como uma organização
internacional de porta aberta, isto é,
com uma vocação para trabalhar com
mais parceiros (Estados e entidades
não-Estado) e como uma organização
internacional com um centro de interesse preferencial geomarítimo no contexto do Atlântico Centro-Sul apoiado por duas linhas complementares
derivantes que se desenvolvem, uma
para Norte, em direcção aos Açores e
a Gibraltar no contexto geopolítico da
União Europeia e outra, para Este, li-

全球地緣經濟一體化和重拾信譽決心尋
找一個新機會。葡語國家共同體作為一
個法律和政治的整體，它不僅可以讓各
成員國關系平等，也是共同道路的承繼
者，受惠於一直以來葡萄牙語積極的
影響力。一份2013年的研究報告(Miniwatts Market ing Group)表示葡萄牙
語作為第五種最常用的世界通信語言(
第三的社交網絡)和第四大原用戶。我
相信葡萄牙語將日益國際化，是中國與
葡語國家共同體保持關係的重要方面之
一，而該關係還在向正面的方向變換雙
方所擔當的位置，它們是國際社會的一
個例子，特別是在最佳地區的地緣經濟
一體化。

gando o Cabo da Boa Esperança ao
Golfo de Bangala, à zona do Estreito
de Malaca e ao Mar de Timor, já no
contexto geopolítico da Associação de
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).
A CPLP tem, enquanto organização
internacional, uma vocação similar às
suas congéneres linguísticas, mas difere no modo e no momento de crescente
de abertura, na vontade em cooperar,
na inserção geoeconómica global, no
ensejo de afirmação de credibilidade
e na determinação em explorar novas
oportunidades. A CPLP, enquanto entidade jurídico-política, não só permite
uma relação equilibrada entre iguais,
como também é a herdeira do caminho
comum a quem a língua Portuguesa
forneceu e fornece o seu activo principal. Um estudo muito recente de 2013
(Miniwatts Maketing Group) indica a
língua Portuguesa, como a quinta língua2 mais utilizada no Mundo no que
se refere à comunicação electrónica (a
terceira das redes sociais) e a quarta
em termos da origem dos seus utilizadores. Creio que este crescendo internacional, é um dos aspectos essenciais da relação que a CPLP tem vindo
a manter com República Popular da
China, relação essa que transforma
também positivamente a posição destes dois actores e se constitui com um
exemplo para a comunidade internacional, em especial na área preferencial da sua inserção geoeconómica.
1 Fonte da Imagem: http://ventosdalusofonia.wor
dpress.com/2014/05/15/cada-vez-mais-paises-queremser-membros-observadores-da-cplp/
2 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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