Declaração de Luanda
IV Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP
Luanda, 13 e 14 de Maio de 2005
Os Ministros da Cultura de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal e São Tome e Príncipe, realizaram, em Luanda, nos dias 13 e 14 de Maio de
2005, a convite do Governo angolano, a IV Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP.
Nesse encontro puderam contar com a presença e os contributos do Secretário
Executivo da CPLP.
Ao princípio dos trabalhos, avaliaram o grau de execução das decisões adoptadas pela
Reunião de Maputo, em Abril de 2004, tendo concluído pelo seu cumprimento
satisfatório, não obstante terem acordado na necessidade de ser dado um impulso
acrescido às acções de cooperação no âmbito da CPLP.
Congratularam-se com a adopção de uma Declaração da CPLP, contendo uma posição
comum desta Comunidade sobre o Projecto de Convenção para a Protecção e
Promoção da Diversidade dos Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas, que vem
sendo negociado no âmbito da UNESCO Solicitaram ao Secretariado Executivo da
CPLP que encaminhe esta posição comum ao Director Geral da UNESCO e ao
Secretariado da Convenção.
Registaram, com apreço, a adopção da Resolução sobre a Cooperação em Matéria de
Direito de Autor e Direitos Conexos entre os Estados Membros da CPLP.
Regozijaram-se com o consenso alcançado relativamente a tradução para a língua
portuguesa de dois dos mais relevantes Tratados da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), que a partir de agora poderá ser encaminhada pela
CPLP àquela organização das Nações Unidas.
Saudaram o Brasil pela inclusão na pauta da Reunião do tema “Agenda para o
Desenvolvimento no âmbito da OMPI”, tendo adoptado uma Resolução na qual
indicam que a referida Agenda procurara dar uma contribuição ao desenrolar dos
trabalhos dessa Organização.
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Agradeceram igualmente a presença e participação do Dr Marc Sery Koré, Director
Adjunto do Gabinete de Desenvolvimento Económico para a Africa da OMPI neste
encontro.
Destacaram a importância da conclusão, no decurso da presente Reunião, de um
Acordo sobre a Cooperação no Domínio Cinematográfico e Audiovisual A este
respeito, decidiram convocar uma Reunião das Autoridades Cinematográficas dos
Estados Membros da CPLP, para o próximo mês de Outubro, com vista a
operacionalização do Acordo ora rubricado, com especial enfoque na produção de
documentários.
Registaram a relevância da Resolução sobre os Arquivos Cinematográficos, havendo
Portugal manifestado a sua disponibilidade de, ainda no decurso do corrente ano, dar
inicio às medidas urgentes com vista à salvaguarda destes acervos de grande valor
histórico.
Tomaram nota da iniciativa de se organizar em Coimbra (Portugal), no final do
corrente ano, o Primeiro Encontro dos Responsáveis pelo Património Arquitectónico,
no qual todos os Estados Membros da CPLP far-se-ão representar Neste encontro,
identificar-se-ão problemas e delinear-se-ão estratégias, nomeadamente no que se
refere a formação nesta área.
No mesmo âmbito, recomendaram ao Secretário Executivo da CPLP que prossiga as
diligências junto da UNESCO no sentido da criação, no mais curto espaço de tempo, de
um Fundo CPLP para o Património Edificado.
Registaram, ainda, a realização, em Portugal, no próximo ano, do Encontro dos
Responsáveis dos Departamentos Museológicos dos Estados Membros da CPLP.
Felicitaram o Ministério da Cultura do Brasil pela elaboração do “Portfolio de Perfis
de Projectos da CPLP” na área da cultura e adoptaram uma Resolução convocando uma
Reunião Técnica para finalizar a elaboração dos perfis, definir prioridades, estabelecer
estruturas de gestão dos projectos e estabelecer estratégias de captação de recursos.
Tomaram nota da informação prestada por Moçambique sobre o Projecto “Memórias
Lusófonas para o Futuro: a Rota dos Escravos”.
Tomaram nota da necessidade de dedicar atenção especial às demandas de Timor Leste
e da Guiné-Bissau, tendo em conta as circunstâncias particulares que
momentaneamente dificultam o desenvolvimento do campo cultural desses dois
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Estados membros.
Tomaram conhecimento da criação do Arquivo Histórico comum da Luta de Libertação
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e disponibilizaram-se
para apoiar iniciativas tendentes à colecta e a recuperação de documentos históricos orais, escritos e outros - que se encontram em posse de entidades - nacionais e
estrangeiras, singulares e colectivas - relativas a esse processo histórico.
Acompanharam com interesse a informação prestada pela Presidente da Assembleia
Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) sobre a reinstalação e
funcionamento do Instituto.
Acolheram a iniciativa do Brasil e Portugal da proposta da celebração do centenário do
nascimento de Agostinho da Silva, professor, escritor, filósofo, prócere da missão dos
povos de língua portuguesa no mundo e precursor da CPLP, cujos países visitou em
diferentes ocasiões, manifestando o seu interesse em que as iniciativas sejam extensivas
a todos os Estados Membros da CPLP.
Louvaram o empenho brasileiro na implantação de um Centro Internacional das
Industrias Criativas (CllC), e adoptaram uma Resolução na qual emprestam o seu apoio
à iniciativa e destacam a importância de que, nas suas actividades, o Centro privilegie a
cooperação com os países de língua portuguesa.
Decidiram declarar o dia 5 de Maio, data da Primeira Reunião dos Ministros da Cultura
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, “Dia da Cultura da CPLP”.

Registaram a feliz coincidência da realização da IV Reunião de Ministros da Cultura da
CPLP com a celebração no Brasil do 117. Aniversário da Lei Áurea de 13 de Maio de
1888, que aboliu a escravidão, facto de grande importância para a sociedade brasileira
em geral e para os brasileiros afro-descendentes em particular.
Dirigiram as suas mais vivas felicitações à escritora brasileira Lygia Fagundes Telles,
ontem distinguida com o Premio Camões, o mais importante galardão literário da
língua portuguesa.
Recomendaram ao Secretariado Executivo a participação nas reuniões dos fora de
maior importância para a Comunidade, para as quais seja convidado.
Recomendaram aos respectivos Estados Membros o envolvimento das estruturas
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ligadas à Cultura na reflexão sobre o desenvolvimento da CPLP, por ocasião das
comemorações do X Aniversário da organização que se realizará em 2006.
Recomendaram a promoção de acções culturais alusivas ao X aniversário da CPLP, em
todos os Estados Membros e realizar por essa ocasião, a 1 Bienal das Artes do
Espectáculo, decidida na III Reunião Ministerial de Maputo.
Congratularam-se pela disponibilidade manifestada pela Republica da Guiné-Bissau em
acolher a V Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP.

Feita em Luanda, aos 14 de Maio de 2005
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