
 
             

 

                           29 de agosto de 2019 
 

Reunião da Cimeira entre o Japão e a República de Cabo Verde 
 

Em 29 de agosto, por cerca de 15 minutos, a partir das 
14h45, em Yokohama, o primeiro-ministro Shinzo Abe 
realizou uma reunião com a Sua Execelência o Sr. José 
Ulisses de Pina Correia e Silva, Primeiro Ministro da 
República de Cabo Verde. A visão geral da reunião é a 
seguinte. O Primeiro Ministro Correia e Silva está de 
visita ao Japão para participar da Sétima Conferência 
Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento 
Africano (TICAD7), realizada de 28 a 30 de agosto. 
 
1. Em primeiro lugar o primeiro-ministro Abe declarou: “O Japão deseja fortalecer 

os laços com Cabo Verde, um país com bases sólidas de democracia” e 
expressou o desejo de cooperar com Cabo Verde como países insulares que 
compartilham desafios comuns. Em resposta o Primeiro Ministro Correia e Silva 
comentou: “Sou grato pelo convite ao TICAD 7 e espero fortalecer ainda mais o 
relacionamento de cooperação com o Japão” e afirmou que “apreciava muito a 
Declaração de Yokohama”. 

 
2. Depois disso, o Primeiro Ministro Abe afirmou que o Japão dá importância ao 

relacionamento com Cabo Verde, que compartilha valores universais como 
liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de direito, e gostaria de 
apoiar os seus esforços no avanço do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Sustentável. (PEDS). O primeiro-ministro Abe também anunciou sua intenção de 
ajudar na melhoria da segurança alimentar em Cabo Verde. Além disso, o 
primeiro-ministro Abe se referiu às semelhanças das duas nações, sendo uma 
ilha e um país vulcânico, e expressou seu desejo de promover a cooperação no 
campo da prevenção de desastres, ajudando a melhorar a capacidade de 
abastecimento de água em caso de desastre e crise. Em resposta, o 
primeiro-ministro Correia e Silva expressou sua gratidão pela assistência 
continuada do Japão, bem como as suas expectativas de expansão do 
investimento por empresas japonesas e pelo apoio nas áreas de pesca, 
prevenção de desastres e turismo. ” 

 
3. Os dois líderes também trocaram opiniões sobre a cooperação na arena 

internacional, incluindo a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a 
situação da Coreia do Norte. 


