VIII REUNIÃO DE MINISTROS DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Brasília, 21 de junho de 2018
DECLARAÇÃO FINAL

Os Ministros responsáveis pelas áreas de ciência, tecnologia e ensino superior da República de
Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da República da GuinéBissau, da República da Guiné Equatorial, da República de Moçambique, da República Portuguesa,
da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da República Democrática de Timor-Leste, ou
seus representantes, reuniram-se em Brasília, no dia 21 de junho de 2018;
Buscando avaliar o grau de implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no
Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, propor novas atividades conjuntas e
debater assuntos relacionados à cooperação nos setores que dirigem;
Reiterando a importância da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tema da
presidência de turno brasileira da CPLP, para gerar benefícios significativos aos países da CPLP em
suas dimensões social, econômica e ambiental;
Reconhecendo que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação são estratégicas para o
alcance dos 17 objetivos e 169 metas da Agenda 2030;
Reafirmando o compromisso de fortalecer a cooperação multilateral em ciência, tecnologia e ensino
superior para a promoção do desenvolvimento, por meio da capacitação científica e tecnológica das
instituições, pesquisadores e estudantes de ensino superior dos estados membros da CPLP;
Reiterando que os investimentos em ciência, tecnologia e ensino superior são fundamentais para a
formação de recursos humanos qualificados que contribuirão para o uso sustentável dos recursos
naturais, o crescimento econômico e o desenvolvimento social com vistas à melhoria das condições
de vida e do bem-estar dos seus cidadãos;
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Tendo presente a necessidade de ampliar o conhecimento científico e tecnológico por meio do
intercâmbio de conteúdos na língua portuguesa, como indutor da aproximação entre os estados
membros;
Considerando que a VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP,
realizada em Maputo, em 15 de abril de 2014, aprovou o Plano Estratégico de Cooperação
Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, com horizonte
temporal 2014-2020, e a VII Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da
CPLP, realizada em Díli, em 25 de maio de 2016, o reconheceu como instrumento norteador da
implementação de ações concertadas integradoras e sinérgicas de cooperação nesses setores;
Comprometidos com a implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no
Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, por meio de projetos e programas de
cooperação;

Decidem:
1. Reiterar os conteúdos das propostas constantes nas Declarações Finais da VII Reunião de

Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Díli, 2016), da VI Reunião de Ministros
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Maputo, 2014), da II Reunião Extraordinária de
Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Maputo, 2013) e da V Reunião de
Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Luanda, 2012);

2. Saudar o início das atividades do projeto do Repositório Científico da CPLP, que realizou sua

primeira oficina no dia 19 de junho de 2018, em Brasília, e eleger como prioritária sua
execução no âmbito da cooperação em C&T dos países da CPLP;
3. Congratular Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal por reiterarem seu compromisso em

participar do projeto-piloto do Repositório Científico da CPLP e confirmar a instalação da rede
de peritos nacionais, incluindo Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São
Tomé e Príncipe;

4. Garantir o apoio à rede de peritos nacionais referida acima e o financiamento do projeto do

Repositório Científico da CPLP, que será iniciado com o aporte financeiro de pelo menos três
estados membros;
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5. Saudar a realização do evento “Brasília, Capital da Ciência e Tecnologia da CPLP 2016/2018: -

Ações de divulgação e popularização da ciência”, realizada durante a 14ª Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT) do Brasil, entre 23 e 29 de outubro de 2017, com destaque para a
realização da oficina “Ciência e Tecnologia Aplicadas às Ações de Mitigação e Monitoramento,
Relato e Verificação (MRV) de Emissões de Gases de Efeito Estufa”;
6. Apoiar as iniciativas apresentadas na oficina “Ciência e Tecnologia Aplicadas às Ações de

Mitigação e MRV de Emissões de Gases de Efeito Estufa”: (i) capacitação técnica no
desenvolvimento de plataforma de dados sobre emissões de gases de efeito estufa; (ii) formação e
capacitação de recursos humanos em mudanças climáticas, por meio de mobilidade acadêmica e
científica; (iii) capacitação de recursos humanos em elaboração de inventários nacionais de
emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa; (iv) compartilhamento de informações e
documentos por meio do Portal da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP e; (v)
intercâmbio de boas práticas e experiências sobre o tema;

7. Registrar a realização da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do Brasil, em

outubro de 2018, cujo tema será “Ciência para a redução das desigualdades” (Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável - ODS 10 da Agenda 2030), e envidar esforços para a participação
ativa de representantes dos países da CPLP no evento. Saudar o Brasil pelo financiamento a
projetos de estímulo a ações cooperadas de popularização da ciência com países de língua
portuguesa no âmbito da SNCT 2018;

8. Tomar nota do progresso da Rede de Investigação Agroalimentar da CPLP, cujo projeto de

fortalecimento do Mecanismo de Facilitação da Participação das Universidades no Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (MU-CONSAN-CPLP) encontra-se em fase de
execução;

9. Informar ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) que a

Rede de Investigação Agroalimentar da CPLP tem realizado as seguintes iniciativas: (i) reuniões
virtuais mensais com apoio da plataforma NutriSSAN/RNP, (ii) encontro presencial (escola de
verão), em maio de 2018, no Brasil, e que está previsto novo encontro em Moçambique, em
novembro de 2018; (iii) discussão sobre processos de formação em nível de pós-graduação stricto e
lato sensu; e (iv) pesquisa, em andamento, que deverá mapear instituições e especialistas atuantes
na área nos estados membros da CPLP e levantar as prioridades para o ensino, a pesquisa e a
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extensão universitária;

10. Saudar o progresso do Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP enquanto

instrumento de edificação do “espaço de ensino superior, ciência e tecnologia da CPLP”, por meio
de boletins informativos, bases de dados para divulgação de bolsas de estudos e programas de
mobilidade, agenda anual da ciência e tecnologia da CPLP e espaço reservado aos pontos focais e
grupos de trabalho;

11. Registrar o desenvolvimento das atividades do projeto RIPES – Rede de Instituições Públicas

de Educação Superior, implementado pela Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério
das Relações Exteriores do Brasil e com o Secretariado Executivo da CPLP;
12. Recomendar a identificação contínua e progressiva de projetos bilaterais em curso nos estados

membros que podem assumir o formato de cooperação multilateral no espaço da CPLP;
Congratular e apoiar o processo em curso de instalação do Centro Internacional de
Investigação do Atlântico – AIR Centre (“Atlantic International Research Centre”), e convidar
os países da CPLP que ainda não fazem parte do projeto a designar pontos focais e identificar
instituições, projetos e iniciativas em estreita associação com o AIR Centre nos termos
acordados na Declaração da Praia, assinada a 7 de maio de 2018 na Cidade da Praia, Cabo
Verde. O AIR Centre, organização científica distribuída internacionalmente em rede, promove
a cooperação entre governos, instituições científicas e acadêmicas e empresas na abordagem
holística, integrada e sistêmica ao conhecimento do Espaço, Oceanos, Mudanças do Clima,
Energia e Ciência de Dados, a par do estímulo a uma perspectiva inclusiva da ciência, da
inovação e do desenvolvimento social e econômico, nas seguintes áreas críticas: i) recursos
marinhos e biodiversidade; ii) saúde e limpeza dos oceanos; iii) integração de sensores e
sistemas robotizados, do mar profundo ao Espaço; iv) mitigação de processos associados a
mudanças climáticas; v) sistemas sustentáveis de energia; e vi) promoção da ciência dos dados;
13. Louvar a “Iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento” (“IKfD – Initiative Knowledge

for Development”) lançada por Portugal, a qual tem atraído financiamento público e privado
para actividades científicas, designadamente através da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia de Portugal (FCT) e a Rede Agá Khan para o Desenvolvimento (“AKDN - Aga
Khan Development Network”), para o reforço da investigação científica e a capacitação local
em países africanos de língua portuguesa;
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14. Tomar nota do Programa Pessoa – Mobilidade, Ciência e Desenvolvimento, proposto pela

deliberação nº 3/2017, aprovada pela 7ª Assembleia Parlamentar da CPLP (Lisboa, 2017).
15. Reiterar todo o apoio para estender e aprofundar as iniciativas referidas acima de modo a

garantir a dinamização futura do “Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências
Fundamentais de Cientistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa”, sob os auspícios da
UNESCO;
16. Tomar nota, com interesse, dos esforços para que as negociações no âmbito do próximo

Programa-Quadro Horizonte Europa contemplem o reforço da cooperação científicotecnológica entre Europa e os vários países de língua portuguesa.
17. Tomar boa nota da realização das Conferências sobre Mobilidade Académica organizadas pela

Comissão da Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia dos Observadores Consultivos da
CPLP, bem como das iniciativas desenvolvidas pelos Observadores Consultivos: Bolsas Grupo
Lusófona-CPLP, da Universidade Lusófona, Prémio Fernão Mendes Pinto e Programa de
Mobilidade AULP, da Associação das Universidades de Língua Portuguesa; criação da “Cátedra da
Gestão de Organizações Públicas e Privadas dos Países de Língua Portuguesa”, pelo Núcleo de
Cooperação com África e Portugal da Diretoria Internacional da Fundação Getúlio Vargas; e do
livro “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: A Afirmação Global das Culturas de
Expressão Portuguesa”, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP);
18. Saudar o início da aproximação entre instituições de ensino superior dos estados membros e da

República Checa, Observador Associado da CPLP, no âmbito da implementação do “Programa de
Mobilidade Académica entre a República Checa e os Estados Membros da CPLP, na primeira fase
englobando Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe;
19. Registrar com satisfação a constituição da Associação de Educação à Distância dos Países de

Língua Portuguesa, que integra instituições representativas dos países da Comunidade, e que visa se
constituir como um espaço de trabalho colaborativo suportado nas tecnologias de informação e
comunicação;
20. Reconhecer os trabalhos da REALP – Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa,

que visa promover à cooperação científica na área do ambiente e do desenvolvimento sustentável
entre instituições de ensino e investigação dos países da CPLP;
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21. Congratular os avanços dos trabalhos desenvolvidos na quinta e sexta reuniões técnicas dos

Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, realizadas em Lisboa, em 27 de
março de 2017, e em Brasília, em 20 de junho de 2018, respectivamente;
Os Ministros e seus representantes manifestam sua satisfação pelas condições de trabalho criadas
pelo Governo do Brasil, pelo alto nível dos debates, o que permitiu a produção dos documentos
aprovados pela Reunião Ministerial.
Os Ministros e seus representantes manifestam, ainda, seu apoio à Presidência pro tempore de Cabo
Verde cujo tema será “Pessoas, Cultura e Oceanos”, desejando que seja coroada de êxito, e tomam
boa nota das propostas de ações de cooperação no domínio da ciência, tecnologia e ensino superior
apresentadas para o próximo biénio.

Brasília, 21 de junho de 2018.

Pela República de Angola

______________________________
Nelson Manuel Cosme
Embaixador de Angola no Brasil

Pela República Federativa do Brasil

______________________________
Gilberto Kassab
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Pela República de Cabo Verde

______________________________
Amadeu João da Cruz
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Secretário de Estado para a Educação

Pela República da Guiné-Bissau

______________________________

Rui Barai
Encarregado de Negócios da Embaixada da Guiné-Biassau no Brasil

Pela República da Guiné Equatorial

______________________________

Embaixador Tito Mba Ada
Representante Permanente da Guiné Equatorial junto à CPLP

Pela República de Moçambique

______________________________

Sulemane Carimo Haje
Encarregado de Negócios da Embaixada de Moçambique no Brasil

Pela República Portuguesa

______________________________

Manuel Heitor
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe

______________________________

Glória do Rosário
Diretor-Geral de Ensino Superior de São Tomé e Príncipe

Pela República Democrática de Timor-Leste

7

______________________________
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