DECLARAÇÃO CONSTITUTIVA
DO CSEPLP - COMITÉ SINDICAL DA ENERGIA DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Os Presidentes da CGSILA - Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de
Angola, da FENTEC - Federação Nacional dos Técnicos Industriais do Brasil, da CCSL Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres de Cabo-Verde, do SNEI - Sindicato
Nacional de Energia, Indústria e Recursos Naturais da Guiné-Bissau, do OST/EDM Órgão Sindical dos Trabalhadores da Electricidade de Moçambique, do SINERGIA Sindicato da Energia de Portugal e da UGTSTP -União Geral de Trabalhadores de S.
Tomé e Príncipe, reunidos em Lisboa, no dia 25 de Novembro de 1996,

Tendo em conta os laços de solidariedade que unem os nossos povos em geral bem como
os trabalhadores dos referidos países em especial;

Imbuídos da vontade de estreitar cada vez mais os referidos laços, assim como a
amizade existente entre os trabalhadores dos nossos países;

Conscientes da necessidade de reforçar e desenvolver a cooperação em todos os
domínios, como via de aproximação permanente entre os nossos Organismos Sindicais;

Consideram imperativo:
• Consolidar a realidade cultural nacional e plurinacional que confere identidade própria
aos países de Língua Portuguesa, reflectindo o relacionamento especial existente entre
eles e a experiência acumulada em anos de profícua concertação e cooperação;
• Encarecer a progressiva afirmação internacional do conjunto dos Países de
Língua Portuguesa, que constituem um espaço geograficamente descontínuo
mas identificado pelo idioma comum;
• Reiterar, nesta ocasião de tão alto significado para o futuro colectivo dos
trabalhadores dos seus Países, o compromisso de reforçar os laços de
solidariedade e de cooperação, que os unem, conjugando iniciativas para a
promoção do desenvolvimento económico e social dos seus Povos e para a
afirmação e divulgação cada vez maiores da Língua Portuguesa.

Assim, animados de firme confiança no futuro, e com o propósito de prosseguir os
objectivos seguintes:

1. Contribuir para o reforço dos laços humanos, a solidariedade e a fraternidade
entre todos os Povos que têm a Língua Portuguesa como um dos fundamentos
da sua identidade específica;
2. Incrementar o intercâmbio cultural e a difusão da criação intelectual e artística no
espaço da Língua Portuguesa, utilizando todos os meios de comunicação e os
mecanismos internacionais de cooperação;
3. Alargar a cooperação entre as suas organizações na área da concertação
político-sindical, particularmente no âmbito das organizações internacionais, por
forma a dar expressão crescente aos interesses e necessidades comuns no seio
da comunidade internacional;
4. Desenvolver a cooperação económica e social entre si e valorizar as potencialidades
existentes, através da definição e concretização de projectos de interesse comum,
explorando nesse sentido as várias formas de cooperação, bilateral, trilateral e
multilateral;
5. Dinamizar e aprofundar a cooperação no domínio da formação profissional e nos
diversos sectores científicos e tecnológicos com vista a uma crescente
valorização dos recursos humanos e naturais, bem como promover e reforçar as
políticas de formação de quadros;
6. Mobilizar interna e externamente esforços e recursos em apoio solidário aos
programas de formação e cooperação com as organizações que constituem o
CSEPLP;
7. Promover e participar nas actividades das diversas instituições públicas e
entidades privadas, associações de natureza económica e organizações nãogovernamentais empenhadas no desenvolvimento da cooperação entre os seus
Países;
8. Incentivar a cooperação bilateral e multilateral para a protecção e preservação do
meio ambiente nos Países Membros, com vista à promoção do desenvolvimento
sustentável;
9. Promover acções de cooperação entre si e de coordenação no âmbito multilateral
para assegurar o respeito pelos Direitos Humanos nos respectivos Países e em
todo o mundo;
10.Promover medidas, particularmente no domínio pedagógico, visando a total
erradicação do racismo, da discriminação racial e da xenofobia;
11.Incentivar e promover o intercâmbio de delegações integradas por Sindicalistas
para o conhecimento do trabalho Sindical levado a cabo por cada uma das

Organizações Sindicais, troca de experiências e informações sobre temas
Sindicais internacionais;
12.Incentivar os princípios do Sindicalismo Democrático nos seus países e junto dos
trabalhadores de todo o mundo.

Decidem, num acto de fidelidade à vocação e à vontade dos trabalhadores dos seus países,
e no respeito pela igualdade soberana das suas organizações, constituir a partir de hoje, o
Comité Sindical da Energia dos Países de Língua Portuguesa.

Feita em Lisboa, a 25 de Novembro de 1996

Pela CGSILA - Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola
Pela FENTEC - Federação Nacional dos Técnicos Industriais do Brasil
Pela CCSL - Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres de Cabo Verde
Pelo SNEI -Sindicato Nacional de Energia e Indústria da Guiné-Bissau
Pelo OST/EDM - Órgão Sindical dos Trabalhadores da Electricidade de Moçambique
Pelo SINERGIA - Sindicato da Energia de Portugal
Pela UGTSTP - União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe

