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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

BOLIVARIANA DA VENEZUELA, NICOLAS MADURO  

MOROS ANTE A VII CIMEIRA DE 

CHEFES DE ESTADO DA COMUNIDADE DE 

ESTADOS LATINO-AMERICANOS E CARIBENHOS (CELAC)  

BUENOS AIRES, REPÚBLICA DA ARGENTINA, 24 DE  

JANEIRO DE 2023 
 

 

Presidente da República Argentina, Alberto Fernández.  

Presidentes, Primeiros-Ministros, Chefes de Delegação dos 33 

países   da  América  Latina  e  Caraíbas  reunidos  nesta  VII  Cimeira 

da  Comunidade  de  Estados Latino-Americanos e Caribenhos,  

desde a Venezuela Bolivariana, a partir deste berço de Libertadores  

uma saudação   especial  para  todas as delegações da  Cimeira 

número sete da CELAC.  Gostaria de   estar  fisicamente, 

diretamente no lugar dos acontecimentos, como sempre estivemos, 

como sempre   estaremos; razões que  escapam à nossa própria 

vontade, de conspirações permanentes, de perseguição  permanente, 

de ameaça  permanente, de emboscadas organizadas, fizeram-me  

tomar  a  decisão,  creio  que  a  mais  correta  e  justa, de não cair 

nas  provocações  que  procuram  manchar  este  tão   aguardado e 

especial  momento   para  a  América  Latina  e  Caribe,   esta   sétima  

Cimeira;    mas  a    voz    da    Venezuela    está    sempre     presente 
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somos um Estado fundador da Comunidade dos Estados Latino-

americanos e Caribenhos. 

Hoje, a Comunidade dos Estados Latino-americanos e 

Caribenhos tem pouco mais de uma década, recordo como Ministro 

dos Negócios Estrangeiros do Comandante Hugo Chávez, ter 

participado em todos os processos que deram inicio a este momento 

de organização  regional que é a CELAC. Foi em dezembro de 2008, 

na Baía, sob  a presidência do camarada Lula Da Silva, que foi dado 

o primeiro passo para unir, pela primeira vez em 200 anos, toda a 

América Latina e Caribe. Mais tarde, foi em Cancun, em fevereiro de 

2010 e por fim em Caracas, a 2 e 3 de dezembro de 2011 que demos 

o passo para assumir o conceito de uma Comunidade de Estados 

da América Latina e Caribe, vieram então as Cimeiras de Santiago 

do Chile, Havana,  Costa Rica, Equador e República Dominicana, 

bem, veio toda a trajetória e a  Cimeira do México, convocada pelo 

Presidente   Andrés   Manuel  López Obrador. Há questões vitais, ao 

longo   desta   trajetória   de 13 anos que devem ser assumidas para 

a integração  política,  para  a  integração  cultural,  para  a  integração 

educativa,  para  a  integração  social-integral,    questões    vitais   

de integração,   de   união, assumir-nos   com   o   conceito   de   

Pátria Grande,   como   disse   o   Libertador   Simón   Bolivar:   "Para   

nós a   Pátria   é   a   América",   disse   José   Marti,   o   apóstolo: 

"A nossa América". Assumir-nos como Pátria Grande   y   assumir   

a   política    da    Grande     Política,    a   política    escrita   com   “P” 
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maiúsculo, a  política da União na diversidade, respeitando as 

características específicas dos modelos políticos, económicos e 

sociais de cada país, respeitando  o programa  político de cada 

liderança que esteja à frente de cada país, de cada governo, fazendo 

um grande exercício de tolerância, de inclusão, que nos conduza a 

uma verdadeira união na diversidade política, ideológica e cultural. 

Grandes tarefas tem a nossa América, para a integração económica, 

comercial e financeira, partilhamos a proposta feita pelo Presidente 

Lula da Silva para iniciar a construção de um sistema monetário 

latino-americano e caribenho, que nos leva a uma moeda e um 

partilhar dos sistemas financeiros e monetários da região latino-

americana e caribenha, há que dar o primeiro passo  fundacional, há 

que dar o primeiro passo rumo a um caminho que tem que ser 

irreversível para a região, o caminho de  uma integração completa, 

económica, comercial, financeira e monetária. Temos muitas tarefas 

pela frente no domínio da educação, da saúde e no domínio da 

cultura. Há muitas tarefas no domínio da política para defender a 

América Latina e o Caribe como um território independente e 

soberano, onde prevalece a autodeterminação do povo e união de 

forças e esforços para rejeitar qualquer tipo de intervencionismo de 

forças ou  potências exteriores à nossa região. O maior dos 

intervencionismos é a tentativa de  desestabilizar as  nossas 

sociedades,  o maior dos  intervencionismos  é  tentar voltar à  época 
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dos golpes de Estado, do assalto ao poder, o maior dos 

intervencionismos é ameaçar os países com intervenções militares, o 

maior dos intervencionismos como têm feito com a Venezuela, como 

fazem com Cuba há 60 anos e com a Nicarágua, é impor medidas 

coercivas unilaterais, ilegais e imorais; impor sanções criminais, 

como se têm imposto ao povo da Venezuela, para tentar levar-nos 

ao colapso, a uma implosão da sociedade. Um golpe severo, duro, 

mais de 924 sanções criminais que pesam sobre a economia e a 

sociedade venezuelanas, que nos fizeram perder, senhores Chefes 

de Estado, chefes de Governo e Chefes de Delegação, 99 por cento 

das receitas petrolíferas que a Venezuela recebia até há alguns anos 

atrás. Passámos de 56 000 milhões de dólares em receitas diretas 

de petróleo num ano, para 700 milhões de dólares. No passado ano 

2022, conseguimos atingir os 5.000 milhões de dólares, significa 

menos de 10% do rendimento do petróleo, sendo a Venezuela uma 

nação fundamentalmente petrolífera, mas mesmo assim temos vindo 

a encontrar o nosso caminho, o nosso caminho de crescimento, de 

desenvolvimento e de inclusão e  estão a  dar-se resultados 

milagrosos de recuperação total, de renascimento da Venezuela, mas 

temos nós de falar a uma só voz e que a América Latina e o Caribe  

digam aos  Estados  Unidos da  América do Norte, não a mais  

intervencionismo, não a mais golpismo, basta já de sanções contra 

os países  livres e soberanos   do continente. Unamos a nossa  voz  
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pela soberania e pela independência. Senhor  Presidente  Alberto  

Fernández, quero ratificar-lhe a minha proposta de debate sobre a 

necessidade de a Comunidade de Estados da América Latina e 

Caribenhos ter uma estrutura organizativa, ter a sua própria 

arquitetura organizativa, tal como a União Europeia tem, que a 

construiu há anos; como tem por exemplo a União Africana tem, uma 

estrutura própria. A nossa organização deve discutir e decidir, na 

altura própria, a formação de uma poderosa Secretaria Geral da 

Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos, um 

organismo que articule todas as iniciativas dos nossos países nos 

365 dias do ano e que verdadeiramente com dignidade, uma 

Secretaria Geral que ocupe com dignidade a necessidade de nos 

articularmos cada vez mais. Igualmente, Sr. Presidente, desde a 

Venezuela acreditamos que devemos retomar o funcionamento dos 

Conselhos  de Ministros por área, o Conselho de Ministros da  Defesa 

para uma estratégia de defesa comum, uma  estratégia  geopolítica; 

o Conselho de Ministros da Saúde, os Conselhos de Ministros  da 

Educação, da Cultura, da Economia; retomar a dinâmica que já 

tivemos na primeira fase do CELAC, que conseguiu aproximar 

posições, políticas públicas comuns, aprendizagem comum e que deu 

uma grande força ao CELAC e uma presença real na vida dos 

nossos governos, dos nossos Estados e dos nossos países.  
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Finalmente, acreditamos que chegou o momento de a Comunidade 

dos Estados  Latino-Americanos  e  Caribenhos começar   a   ser 

contruída a partir do  interior, com uma visão muito clara do que deve 

ser o futuro dos nossos países e a necessidade de ir lançando 

alicerces sólidos para a construção da união dos  nossos países, a 

união, o legado dos Libertadores da Nossa América, a união para a 

libertação, a união para o desenvolvimento, a união para a construção 

de um novo modelo de sociedade nesta América Latina, rebelde 

caribenha, mestiça e encantadora, a nossa América, a união para  

libertação, é o apelo que fazemos, desde a Venezuela Bolivariana, 

aos nossos irmãos e irmãs na  América Latina e Caribe. A 

Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos chegou 

à sua sétima Cimeira e estamos certos de que, a partir de agora, se 

iniciará um novo ritmo de maior profundidade e maior alcance na 

articulação dos povos, Estados e governos. Tenham a certeza de 

que a Venezuela, a Venezuela Bolivariana, a nossa amada 

República, estará sempre na vanguarda destes processos. 

 Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 Muito obrigado Chefes de Delegação.  

 Até à vitória sempre. 

 

Nicolás Maduro Moros 


