
 

 

 

CONSELHO DE MINISTROS 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº    /IX/2021 

DE          DE 

 

 

ASSUNTO: Aprova, para ratificação, o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados- 

-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), apresentado por Cabo Verde e aprovado por ocasião da 

XIII Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Luanda, 

a 17 de julho de 2021, é a manifestação dos avanços e sucessos dos Estados Membros 

na busca da mobilidade para o espaço CPLP.  

O referido Acordo representa um esforço de avaliar e refletir sobre o que foi feito, o 

que não se pode fazer, e é fruto de um esforço final de se encontrar um quadro realista 

que responda à nossa ambição de criar um espaço comum para os cidadãos dos países 

que integram a CPLP, unidos pela história, atendendo à diversidade que estes 

incorporam.    

O Projeto de Acordo sempre partiu do pressuposto natural que, sendo diferentes as 

realidades internas de cada Estado-Membro, normal seria nem todos chegarem ao 

mesmo tempo, nem forçosamente percorrerem o mesmo trilho, em todos os detalhes. 

Não importa, desde que o porto de destino tenha sido escolhido de comum acordo e 

todos estejam empenhados em lá chegar, mais cedo ou mais tarde, consoante as suas 

próprias circunstâncias. 

O Acordo aprovado a 16 e 17 de julho de 2021 é, pois, o depositário do resultado do 

percurso dos nossos países e da CPLP em matéria de mobilidade.  

Assim, o presente Acordo sobre a Mobilidade assenta em 2 pressupostos: (1) a 

ambição e vontade política de fazer da CPLP um espaço de mobilidade dos 

académicos, dos investigadores, dos agentes da cultura, dos estudantes e dos 

empresários, mas também dos cidadãos em geral; (2) o reconhecimento de que o 

processo é complexo e difícil, por várias razões, mas sobretudo por que somos países 

e Estados com especificidades próprias, do ponto de vista do quadro institucional e da 

realidade social e política, e inseridos em contextos regionais muito particulares.  

Por isso, faz todo o sentido uma solução que tenha em conta esses aspetos, que una os 

Estados-Membros nos propósitos, mas que simultaneamente admita como normal e 

razoável a divergência nos procedimentos e no ritmo para a concretização desses 

propósitos. 



O Acordo tem essa pretensão, de reafirmar a ambição de mobilidade no Espaço da 

CPLP e de proporcionar um sistema flexível de implementação, com variações nos 

níveis de integração, nas matérias ou categorias de pessoas, nas parcerias pontuais e 

no tempo, ritmo, velocidade.  

O presente Acordo parte de um mínimo de mobilidade, realçando que só faz sentido 

falar-se de uma comunidade de pessoas se, ao menos, os agentes políticos, 

diplomáticos e agentes administrativos em missão oficial de serviço poderem circular 

entre os países, sem necessidade de uma autorização administrativa prévia (é a 

supressão de visto, contemplada já em instrumentos multilaterais da CPLP). 

Também só faz sentido falar-se de uma comunidade de países se, paralelamente, 

existir um compromisso político de se criarem as condições necessárias para um 

futuro de mobilidade alargada entre os países integrantes.  

São duas exigências essenciais, uma relativa ao mínimo de mobilidade imposto, outra 

traduzindo um compromisso político com os fins.  

Assente estes aspetos, o presente Acordo estabelece um sistema caracterizado pela (i) 

flexibilidade de soluções, (ii) geometria nas modalidades e (iii) nas categorias de 

pessoas e (iv) variabilidade nas parcerias através dos instrumentos adicionais e (v) na 

velocidade de implementação.   

Em abstrato, são oferecidas certas escolhas aos países, salvaguardando os mínimos já 

anunciados. 

O Acordo estabelece três modalidades de mobilidade: (i) as estadias de curta duração, 

também muitas vezes apelidada de livre circulação; (ii) a estada temporária, com um 

âmbito de certa forma reduzido, e com duração de 1 ano, e (iii) a Residência CPLP. 

O instrumento para permitir as estadias de curta duração é a supressão de vistos; para 

a estada temporária, é o visto de estada temporária; e, para a autorização de residência, 

é o Visto de Residência CPLP e a Autorização de Residência CPLP. O Visto de 

Residência CPLP permite a entrada no território do Estado emissor para efeitos de 

obtenção da Autorização de Residência CPLP. 

Mas, importa realçar um aspeto fundamental: se é verdade que o instrumento para as 

estadias de curta duração é a supressão de vistos e que a residência depende de uma 

autorização administrativa prévia, não é menos certo que a concessão dessa 

autorização depende unicamente de uma condição positiva – a de ser cidadão de um 

país da CPLP e de duas condições negativas: ausência de medida de interdição de 

entrada e não constituir o requerente ameaça à ordem ou segurança públicas do Estado 

de acolhimento.  

 

Assim, por via de residência é assegurada a entrada posterior do titular sem 

necessidade de visto (autorização administrativa prévia). 

Refira-se, desde logo, que os países podem escolher qualquer uma das modalidades 

ou todas elas ao mesmo tempo. Um país pode optar, num dado momento, apenas pela 

Residência CPLP ou apenas pela estadia de curta duração. Mais ainda: se optar pela 

estadia de curta duração, pode optar por um ou por todas as categorias de pessoas da 

pirâmide invertida que começa nos titulares dos passaportes diplomáticos, passando 

para os titulares de passaportes de serviço, homens na ciência e da investigação, 



homens de cultura, estudantes em programas de intercâmbio, empresários ou cidadãos 

em geral. E a escolha não tem de obedecer à ordenação exposta no n.º 2 do artigo 7.º 

do Acordo, nem sequer ater-se a tal categorização, pois que as partes são livres de 

criar outros grupos profissionais, em conformidade com a vontade das partes expressa 

nos instrumentos adicionais de parceria.  

Os termos do Acordo permitem aos Estados adotar medidas cautelares, com 

exigências acrescidas, sempre em conformidade com os instrumentos adicionais de 

parceria.   

A variabilidade nas parcerias, cruzada com a variabilidade das modalidades e 

categorias de pessoas, permite, por exemplo, que um Estado que tenha receio de um 

eventual impacto negativo que a quantidade de empresários de dois, três ou quatro 

Estados possa ter no seu território, possa fazer outras escolhas: com o país X admitir 

empresários, com o país Y, os cientistas e, com o país Z, todos os cidadãos.  

A variabilidade nas parcerias, nas modalidades e nas categorias de pessoas ainda 

permite que um Estado possa conceder a outro Estado a modalidade de residência, 

aceitando como contrapartida não a mesma modalidade de mobilidade, mas uma outra 

diversa, a de estadia de curta duração por exemplo.     

É, pois, a variabilidade de opções que permite ajustar o impacto, em função das 

características dos fluxos que decorrem das parcerias.  

No entanto, convém salientar que todos os Estados estão vinculados ao compromisso 

de criar progressivamente as condições para o máximo de mobilidade, nos limites 

consentidos pelo Acordo, ainda que de forma gradual.  

O Modelo é ousado nos objetivos, mas cauteloso nos procedimentos, e por isso, para 

além do que ficou exposto, existem ainda outras cláusulas de segurança para os 

Estados.  

 

Assim, é permitido às Partes condicionar a entrada e ou permanência dos cidadãos da 

outra Parte no seu território por fundadas suspeitas sobre a credibilidade e 

autenticidade dos documentos que atestam a qualidade exigida para a mobilidade ou 

por razões ligadas à necessidade de salvaguarda da ordem, segurança ou saúde 

pública, tal como determinado pelo Direito interno desse Estado Parte. 

 

O Estado que emite um documento é obrigado a assegurar, para além de qualquer 

dúvida razoável, a fidelidade dos factos que atesta e que relevem para efeitos da 

mobilidade. 

 

Para além do mais, existe ainda o mecanismo geral de denúncia (artigo 33.º), 

desvinculando-se do Acordo com antecedência prevista de 12 (doze) meses ou ainda 

o mecanismo de suspensão temporária, parcial ou total, por fundadas razões de ordem 

pública, saúde pública ou segurança nacional (artigo 34.º).  

 

Pode-se, pois, concluir que o presente Acordo de Mobilidade contribui 

significativamente para o fortalecimento da CPLP, que se quer cada vez mais como 

uma comunidade de pessoas. 

 

Assim,  



 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 203º da Constituição, o Governo submete 

à Assembleia Nacional a seguinte Proposta de Resolução:  

 

Artigo 1º 

Aprovação 

 

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados- 

-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), adotado em 

Luanda, no dia 17 de julho de 2021, cujo texto em português se publica em anexo à 

presente Resolução, da qual faz parte integrante.  

 

Artigo 2º 

Entrada em vigor 

 

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo 

referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nela se 

estabelece. 

 

Aprovada em Conselho de Ministros do dia 22 de julho 2021. 

 

 

 

 

 

José Ulisses de Pina Correia e Silva 

 

 

 

 

 

Filomena Mendes Gonçalves 

 

 

 

 


