V CONFERÊNCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
São Tomé, 26 e 27 de Julho de 2004
RESOLUÇÃO SOBRE A PROMOÇÃO E DIFUSÃO
DA LÍNGUA PORTUGUESA
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
reunido em São Tomé, na sua IX Reunião Ordinária, no dia 26 de Julho de 2004;
Tendo em conta o carácter fundamental das actividades de promoção e difusão da
Língua Portuguesa para o fortalecimento da CPLP no plano internacional e para o
aprofundamento da amizade mútua, da concertação política e da cooperação entre os
seus Estados membros;
Congratulando-se com as iniciativas da Sociedade Civil dos Estados membros a favor
da promoção e difusão da Língua Portuguesa;
Tendo apreciado os resultados do I Encontro Extraordinário de Trabalho sobre o
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), realizado na Praia, a 4 e 5 de
Dezembro de 2003; da Oficina de Trabalho Preparatória à III Assembleia Geral do
IILP, realizada em Lisboa, de 10 a 12 de Maio de 2004 e da III Assembleia Geral do
IILP, realizada na Praia, a 28 e 29 de Junho de 2004;
Considerando que a materialização de projectos de promoção e difusão da Língua
Portuguesa através do IILP, é um dos objectivos gerais da CPLP; e
Havendo identificado a necessidade da adopção de medidas que confiram um maior
dinamismo ao IILP e, em particular, a dotação do Instituto dos meios humanos e
materiais necessários para o eficaz cumprimento da sua missão;
DECIDE:
Reiterar o compromisso de apoiar projectos ou acções concretas voltadas para o
fortalecimento da Língua Portuguesa nos Estados membros, especialmente em TimorLeste;
Registar, com satisfação, as actividades desenvolvidas pelo Secretariado Executivo
junto das entidades da sociedade civil interessadas na promoção e difusão da Língua
Portuguesa e, nesse particular:
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-

Aplaudir a Fundação Roberto Marinho e demais parceiros do Projecto
Estação da Luz da Nossa Língua pela iniciativa de criar, na cidade de São
Paulo, um centro internacional de referência da Língua Portuguesa; e

-

Louvar a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) pelos
seus esforços para que a Língua Portuguesa seja incluída nos exames de
acesso às universidades norte-americanas.

Sublinhar a importância da promoção da utilização da língua portuguesa em
organizações internacionais, nomeadamente, através de tradutores e interpretes nas
organizações internacionais que tenham o Português como língua de trabalho e do apoio
à criação de conteúdos em Língua Portuguesa para as páginas na Internet dessas
mesmas organizações, com especial incidência para as seguintes organizações africanas:
UA, CEDEAO, CEACC, SADC e UEMOA;
Congratular o Dr. Manuel Brito-Semedo pela sua eleição para o cargo de Director
Executivo do IILP e a Dra. Ana Paula Serafim Henriques pela sua recondução na
Presidência da Assembleia Geral;
Tomar nota das alterações aos Estatutos e ao Regimento da Assembleia Geral do IILP e
das recomendações à Direcção Executiva do Instituto, emanadas da III Assembleia
Geral;
Saudar as seguintes orientações resultantes dos trabalhos da III Assembleia Geral no
que respeita:
- A criação de mecanismos de reforço de coordenação entre a Direcção
Executiva do IILP e o Secretariado Executivo da CPLP;
- A elaboração e execução de projectos, sempre que possível, em parceria
com instituições interessadas na promoção e difusão da Língua Portuguesa;
Instruir os órgãos da CPLP, tendo em atenção os resultados emanados da III Assembleia
Geral do IILP:
-

A designar um assessor que se encarregue do acompanhamento contínuo das
actividades do IILP e do encaminhamento da interlocução com a CPLP;

-

A fornecer formação e capacitação do quadro de pessoal do IILP no sentido
da adopção de práticas administrativas e financeiras padronizadas e

-

A apoiar o IILP na administração financeira dos seus projectos, por meio do
Fundo Especial da CPLP, sem que aqueles sejam onerados pela taxa de
administração do Fundo.
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Instar os Estados membros que ainda não o fizeram a contribuírem para o Orçamento do
IILP, de forma a garantir o seu adequado funcionamento.
Feita em São Tomé, a 26 de Julho de 2004.
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