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Bem-vindos ao Porto, a segunda maior cidade portuguesa,
Antiga, mui nobre, sempre leal e invicta cidade. que deu
nome a Portugal.
Cidade que pela sua riqueza histórica é Património da
Humanidade.
É com enorme prazer que acolhemos em Portugal a 11ª
Sessão

Plenária

da

Assembleia

Parlamentar

do

Mediterrâneo e respetivas reuniões que terão lugar aqui, no
Centro de Conferências da Alfândega do Porto, hoje e
amanhã, para debater temas tão importantes como;
Migrações

Cooperação

e

Segurança,

Cooperação

Económica no Mediterrâneo ou a Ciência, Investigação e
Inovação.
Estamos cientes da importância de demonstrarmos ao
Mundo que, ao contrário de outros mares, que separam os
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povos, o Mediterrâneo é um mar que une diversas culturas
e civilizações.
Com

uma

história

rica

e

de

extrema

importância

geoestratégica, o Mediterrâneo foi usado na Antiguidade
como rota comercial pelos Fenícios, Gregos e Romano.
onde até hoje se cruzam cultura e civilizações.
Não podemos deixar que se transforme num mar de
tragédias!
A bacia do Mediterrâneo tem que continuar a ser o que
sempre

foi,

um

espaço

de

diálogo,

um

pólo

de

desenvolvimento económico, social e ambiental
Hoje vivemos um período da história particularmente
exigente em matéria de solidariedade.
Os conflitos regionais, cujos efeitos vão muito para além da
sua origem, a crise económica e social que se instalou na
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Europa e noutros continentes, exigem a nossa atenção e o
nosso empenhamento para minimizar os seus efeitos,
exigindo uma diplomacia parlamentar ativa, determinada e
eficaz.
Portugal espera ser o palco ideal para reuniões frutíferas e
que promovam o avanço da Assembleia Parlamentar do
Mediterrâneo enquanto organização que promove a paz, a
segurança, a democracia e o progresso nos nossos países.
O nosso contributo reveste-se da maior importante para
vencer este desiderato.
Aqui estão reunidas cerca de 200 participantes dos Países
que representam 500 milhões de cidadãos, recaindo sobre
nós a enorme responsabilidade de estarmos à altura da
nossa história coletiva, alicerce que nos sustenta na
construção de um futuro melhor.
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Finalizo desejando a todas e a todos uma boa estadia e
sobretudo que os trabalhos sejam profícuos a bem da
humanidade.
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