XXV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
9 de dezembro de 2020
Resolução sobre o Reforço da Cooperação na CPLP em Situações de Emergência
Os Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), reunidos na sua XXV Reunião Ordinária,
em formato virtual, no dia 9 de dezembro de 2020;
Considerando:
Os objetivos primordiais da CPLP, entre os quais, a concertação político-diplomática
entre os seus membros e a cooperação em todos os domínios, tendo em vista o
desenvolvimento sustentável dos Estados-Membros;
A Resolução sobre a Orientação Estratégica da Cooperação da CPLP, aprovada pela
XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, na cidade do Mindelo, a
19 de julho de 2019, que atenta na necessidade de prosseguir os esforços que vêm
sendo desenvolvidos para incrementar a harmonização e o reforço global do pilar da
cooperação, robustecendo os níveis de execução das atividades de cooperação
planeadas e aprovadas pelos diferentes órgãos da Comunidade;
A XIX Reunião de Ministros da Defesa Nacional (Luanda, 30 de maio de 2019), que cria
um grupo de trabalho para a edificação de um mecanismo de resposta da CPLP a
situações de catástrofes, dando continuidade à decisão emanada da XVIII Reunião dos
Ministros da Defesa (Malabo, 25 de maio de 2017), que aprovou os princípios gerais e
orientações para a criação desse mecanismo, com base na identificação e sistematização
das capacidades disponíveis no âmbito das Forças Armadas dos Estados-Membros;
A V Reunião dos Ministros do Interior e da Administração Interna, na Cidade de Praia,
em 24 de abril de 2019, que aceitou o princípio da criação de um mecanismo de
intervenção coordenada dos Estados-Membros, em situações de emergência
humanitária;
A I Reunião Interministerial da Governação Eletrónica da CPLP, realizada por
videoconferência, em 28 de outubro de 2020, que sublinhou a importância da
governação eletrónica na resposta à pandemia nos Estados-Membros da CPLP e na
eficácia e eficiência dos serviços prestados pelo Estado;
A IV Reunião Ordinária dos Ministros da Saúde da CPLP, realizada em Brasília, de 24
a 26 de outubro de 2017, que aprovou a Resolução sobre o Fortalecimento de
Capacidades em Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública, que prevê a
criação do Grupo de Trabalho sobre Capacitação em Resposta a Emergências em Saúde
Pública (EMARESP-CPLP), reforçada pela decisão da III Reunião Extraordinária
daquele órgão de operacionalizar o referido Grupo no primeiro trimestre de 2021, com
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vista ao fortalecimento das capacidades básicas de vigilância e resposta a emergências
de saúde dos Estados-Membros;
A III Reunião Extraordinária de Ministros da Saúde da CPLP (Videoconferência, 6 de
novembro de 2020), dedicada ao tema “COVID-19: Construção de uma Resiliência
Comunitária”, que manifestou profunda preocupação com a evolução da situação
epidemiológica provocada pelo SARS-CoV-2 e os seus efeitos transversais nos EstadosMembros da CPLP;
A XI Reunião de Ministros da Educação (Videoconferência, 18 de novembro de 2020),
sob o tema “A Educação nos Estados Membros da CPLP e o contexto da pandemia da
COVID-19”, que realçou os impactos da pandemia nos sistemas nacionais de educação
e formação e os desafios a enfrentar, apelando ao aprofundamento do diálogo e à
partilha de informação, e tendo em vista uma atuação concertada no contexto da CPLP;
A VIII Reunião de Ministros do Ambiente da CPLP (Videoconferência, 26 de novembro
de 2020), sob o tema: “Reforçar a Cooperação para reduzir a perda da biodiversidade e
enfrentar as alterações climáticas”, que reconheceu o estado atual e a gravidade dos
cenários relativos às alterações climáticas, ao declínio da biodiversidade e às crises de
água, e que os Estados insulares da CPLP estão entre os países com maior exposição e
vulnerabilidade a esses fenómenos, colocando em risco o cumprimento da Agenda
2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e bem como da Agenda
2063 da União Africana;
A II Reunião de Ministros e Autoridades Responsáveis pela Água na CPLP
(Videoconferência, 27 de novembro de 2020), sob o tema “Governança de Água e os
Desafios de Sustentabilidade na CPLP”, que contribuiu para o reforço da cooperação
comunitária nesse domínio e destacou o papel central do setor de água, saneamento e
higiene nos planos de combate e prevenção da pandemia, assim como nos planos de
recuperação nacionais pós-COVID-19;
As ações de solidariedade e de assistência humanitária no âmbito da pandemia
COVID-19 desenvolvidas pelos Estados-Membros da CPLP em contexto de cooperação
bilateral, trilateral e multilateral, e o seu contributo para a mitigação dos efeitos de
situações de emergência e pandemias e para a recuperação socioeconómica dos
Estados-Membros da CPLP;
DECIDEM:
1. Encorajar o Secretariado Executivo a continuar a promover, em estreita
colaboração com a presidência e os demais Estados-Membros, a realização de
iniciativas que fomentem a partilha de experiências e boas práticas em temas
que possam contribuir para acelerar os processos de recuperação económica e
social, através da realização de seminários, conferências internacionais ou
outros eventos com recurso a plataformas virtuais;

2

2. Incentivar os órgãos competentes dos Estados-Membros e da CPLP a
adaptarem, sempre que possível, os projetos em curso ao contexto virtual,
através da criação de plataformas que suportem a partilha de experiências e
boas práticas que contribuam para a capacitação técnica dos Estados-Membros;
3. Recomendar que os Estados-Membros promovam, em estreita colaboração com o
Secretariado Executivo da CPLP, os esforços necessários à concretização das
ações adotadas pelos órgãos de decisão no respeitante ao combate à pandemia
COVID-19 e à mitigação dos seus efeitos ao nível social e económico;
4. Otimizar a utilização dos mecanismos existentes de cooperação em cenários de
emergência e reforçar o diálogo multidisciplinar neste âmbito, em linha com
documento orientador a ser preparado pela Reunião dos Pontos Focais de
Cooperação, em coordenação com os setores competentes dos EstadosMembros e em estreita colaboração com o Secretariado Executivo da CPLP,
com a maior brevidade possível, com o propósito de robustecer a cooperação
multilateral em tempos de emergência, capitalizando as capacidades dos
Estados-Membros e criando sinergias entre as suas instituições, em prol de
respostas mais rápidas e eficazes;
5. Mandatar a Reunião de Pontos Focais de Cooperação, em estreita colaboração
com os Pontos Focais Setoriais e o Secretariado Executivo, a identificar recursos
para o financiamento das iniciativas comunitárias no quadro da presente
Resolução.
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