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Agradecemos ao Ministério da Defesa a honra que nos dá de participar na 
sessão de abertura deste importante colóquio internacional. 

A cidade da Praia vê com particular interesse este colóquio internacional sobre 
as relações de cooperação entre Cabo Verde, Portugal e a Europa, em matéria 
de defesa e segurança nacional. 

Trata-se pois de uma iniciativa importante, pertinente e actual, para o 
estreitamento das relações exemplares entre Cabo Verde e Portugal. 

Congratulamo-nos, pois com a iniciativa e felicitamos os Ministérios da Defesa 
de Cabo Verde e de Portugal, desta feita representado através de uma das 
prestigiadas instituições, curso de auditores de defesa nacional, onde alguns 
quadros já tiveram o privilegio de por lá passarem. 

Cabo Verde por imperativo da globalização não pode estar isolado e, também 
não quer estar isolado. 

As nossas âncoras têm que ser bem definidas. A nossa posição geoestratégica 
no Atlântico assim o exige, quer em matéria de parcerias económicas, 
empresariais e tecnológicas e, sobretudo em questões de soberania. 

Por isso, colocar na agenda pública, o debate sobre temas de defesa e 
segurança nacional, tendo como parceiro, Portugal e a Europa, espelha 
claramente, a transcendência que o governo atribui a este sector de soberania. 

As vulnerabilidades de um país como o nosso, interpelam-nos 
quotidianamente, em ordem, a buscar um inserção inteligente e a “reinventa’ 
um pensamento estratégico próprio no espaço lusófono, africano e, 
especialmente no espaço atlântico, que acredito, vai ter um enorme papel nas 
relações internacionais, questões de soberania. 

A presença neste colóquio de brilhantes especialistas portugueses e cabo-
verdianos é a garantia de sucesso do mesmo. 

Bem-haja a cooperação entre Cabo Verde e Portugal e os dois Ministérios da 
Defesa. 

 


