Relatório Final
XVI Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP
Lisboa, 25 e 26 de Fevereiro de 2008
Introdução
Realizou-se, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2008, na sede do Secretariado
Executivo da CPLP, em Lisboa, a XVI Reunião Ordinária de Pontos Focais de
Cooperação da CPLP. Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de
Cooperação da CPLP, com excepção do Ponto Focal de Cooperação de Angola.
Constituição da Mesa
A mesa foi integrada pelo Coordenador da Reunião, o Ponto Focal de
Cooperação da Guiné-Bissau, Embaixador João Soares da Gama, e ainda, pelo
Embaixador Luís Fonseca, Secretário Executivo e pelo Dr. Hélder Vaz, Director
Geral.
A lista de participantes consta do anexo I.
1. Sessão de Abertura
O Coordenador da Reunião, começou por agradecer a presença de todos os
Pontos Focais e ao Secretariado Executivo pelo apoio prestado na criação de
condições para o êxito dos trabalhos.
De seguida, o Secretário Executivo deu as boas vindas aos Pontos Focais de
Cooperação, nomeadamente, aos chefes de delegação que participaram pela
primeira vez na Reunião. Salientou o momento difícil que Timor-Leste atravessa,
tendo expressado que agora, mais do que nunca, são necessários o apoio e a
solidariedade dos restantes Estados membros. Em seguida, fez um resumo dos
assuntos a serem discutidos na Reunião, desejando que os trabalhos decorressem
de forma profícua.
O Ponto Focal do Brasil reafirmou enfaticamente o compromisso do seu país
nas questões relacionadas com a CPLP, em particular, na área da cooperação
Sul – Sul. Em seguida, manifestou satisfação com a recente intensificação das
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acções de cooperação, sobretudo na área académica, com destaque para o
Segundo Curso de Capacitação em Negociações Comerciais Internacionais para
Países da CPLP, realizado, em Brasília, no final de Janeiro deste ano, e a recente
proposta do Curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco.
Assinalou a importância da assinatura pelo Governo brasileiro, em Dezembro
de 2007, de Memorando de Entendimento com a OIT, que deverá resultar em
programas de cooperação triangular em benefício, especialmente, dos PALOP e
do Timor-Leste na área de erradicação do trabalho infantil. E ainda, a
designação do Brasil para Coordenador da Configuração Específica para a
Guiné-Bissau da Comissão de Construção da Paz das Nações Unidas. Ao
finalizar sua intervenção, destacou à iniciativa do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil em criar a Coordenadoria de Intercâmbio e Cooperação
Esportiva para atender às demandas na área do desporto, que já tem como um
dos primeiros resultados o estabelecimento da Escola Internacional de Futebol
da CPLP.
2. Aprovação de Agenda
A agenda foi aprovada, com alterações, e consta do anexo II.
3. Informação sobre a Elaboração de um Plano Estratégico da CPLP para
Timor-Leste
O Secretário Executivo informou estar em elaboração um Plano Estratégico da
CPLP para Timor-Leste, que dá cumprimento às decisões emanadas do XII
Conselho de Ministros da CPLP, em Novembro de 2007. Salientou que o
objectivo global do Plano Estratégico será o de contribuir para o
desenvolvimento de Timor-Leste através da promoção, difusão e utilização da
língua portuguesa enquanto veículo de comunicação quotidiana e enquanto
língua de trabalho e de negócios. Em particular, procurará reforçar a
capacidade institucional de Timor-Leste em domínios técnicos como a justiça e
administração pública.
O Plano será concebido não como um instrumento concorrencial dos esforços já
desenvolvidos por cada um dos Estados membros e doadores internacionais,
mas antes como um instrumento complementar que poderá, inclusivamente,
ajudar numa maior optimização das acções já implementadas ou em curso.
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal congratulou o Secretariado Executivo
pela qualidade do plano e das linhas gerais do mesmo. Solicitou que o
Secretariado Executivo, com a liderança de Timor-Leste, se articulasse com o
Ponto Focal de Cooperação de Portugal e os demais Estados membros que
desenvolvem acções no terreno de forma a maximizar as sinergias.
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil propôs alterações no Plano apresentado,
nomeadamente no que se refere à Declaração de Paris. Como reflexo, no
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parágrafo 8º do referido documento há referência a que os projetos a serem
desenvolvidos terão o seu grau de oportunidade e de identificação final
dependentes de uma validação de conformidade técnica e política por parte dos
Estados membros doadores. Nesse sentido, foi enfatizado que o Plano deve
atender às prioridades do Governo timorense.
Os Pontos Focais de Cooperação de Cabo Verde e Portugal consideraram, no
entanto, importante que o documento contenha menção aos princípios de
harmonização, alinhamento e apropriação, que são consensuais.
Neste entendimento, os Pontos Focais de Cooperação acordaram em manter no
texto a referência a esses princípios.
4. Ponto de Situação da Implementação do Plano Indicativo de
Cooperação da CPLP
O Secretário Executivo fez um ponto de situação relativamente à
implementação do Programa Indicativo de Cooperação (PIC), recordando que
deverá o Secretariado Executivo proceder à coordenação geral da execução do
PIC, através do acompanhamento e monitorização dos projectos e acções.
Neste contexto solicitou-se aos Estados membros a formalização de ideias de
projectos e outros contributos técnicos que pudessem ser incluídos no PIC.
Informou, ainda, que o Secretariado Executivo irá desenvolver um trabalho
paralelo de identificação de projectos que serão submetidos à apreciação da
próxima Reunião de Pontos Focais de Cooperação em conjunto com as
colaborações entretanto recebidas dos Estados membros.
4.1. Projectos e Actividades do Plano Indicativo do Fundo Especial
Foram prestadas
projectos/acções:

informações

actualizadas

referentes

aos

seguintes

•

Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde nos PALOP – O
Ponto Focal de Cooperação do Brasil informou que a FIOCRUZ apresentará,
até final de Abril, um documento referente ao material de capacitação e
reavaliará a actualidade das acções referidas no Projecto.
Aditou, ainda, que as demais acções serão objecto de avaliação à luz do
Plano Estratégico de Saúde, a apresentar na próxima reunião dos Ministros
da Saúde, a realizar-se no primeiro semestre de 2008.

•

Cooperação Técnica em Telecomunicações – O Ponto Focal de Cooperação
do Brasil informou que as actividades do projecto serão reavaliadas durante
a V Reunião Técnica em Telecomunicações, prevista para o segundo
trimestre semestre de 2008, em Cabo Verde, durante a qual poderão ser
apresentadas novas propostas.
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O Ponto Focal de Cooperação de Portugal informou que a ANACOM tem
estado envolvida na execução do projecto, no qual tem trabalhado em
parceria com a ANATEL.
•

Centro Internacional da Juventude CPLP – O Ponto Focal de Cooperação
de São Tomé e Príncipe informou que, em cooperação com o Brasil, irá
proceder à reformulação do documento do projecto, devendo o mesmo ser
apresentado na próxima Reunião de Pontos Focais de Cooperação, em Julho
próximo.
Solicitou aos Estados membros, que o queiram fazer, que emitam parecer
sobre áreas prioritárias, em termos de formação profissional, a serem
contempladas no documento do projecto.

•

Projecto de Governo Electrónico – Os Pontos Focais de Cooperação
reconheceram a necessidade da reformulação do projecto, à luz do actual
estágio de evolução da área de governo electrónico em que se encontram os
países, de identificação dos pontos de contacto de governo electrónico dos
Estados membros e de realização de uma reunião técnica para a reavaliação
de acções prioritárias.
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal informou ter enviado ao
Secretariado Executivo a identificação do ponto focal português (Agência
para a Modernização Administrativa), que está disponível para participar
activamente na reformulação em curso.

•

Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica Internacional
(ProCTI-MGC) – Após a apresentação do ponto de situação, os Pontos
Focais de Cooperação reconheceram a importância das acções de
capacitação neste domínio e consideraram relevante a sua continuação.

•

Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implementação de
Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau – O Ponto Focal de Cooperação do Brasil
informou que a primeira fase do projecto está finalizada, tendo sido
elaborado o Diagnóstico da situação em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e
Guiné-Bissau.
Informou ainda que a segunda fase do projecto será realizada entre Maio e
Julho, de acordo com o calendário seguinte:


Curso de Organização comunitária/economia
tecnologias: de 1 de Maio a 29 de Junho de 2008, e

solidária/



Curso de produção de hortaliças: de 29 de Maio a 13 de Julho de
2008.
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•

Bolsas do Curso de Alta Direcção em Administração Pública para Alunos
dos PALOP e Timor-Leste (CADAP – Edição internacional) – 2ª edição – O
Secretariado Executivo informou que se iniciaram as actividades lectivas do
curso, a 22 de Fevereiro último. Participam no curso representantes dos
países da CPLP.

•

Formação e Implementação de Metodologias para Conservação da
Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas – O Secretariado Executivo
informou que o projecto terá início na primeira semana de Abril de 2008, em
Maputo, com uma acção de formação em “Implementação de metodologias
para a conservação da biodiversidade e áreas protegidas”.
5. Centros Regionais de Excelência
5.1. Informação sobre o Andamento do Centro Regional de
Excelência em Desenvolvimento Empresarial

O Secretariado Executivo informou que será apresentado, no melhor prazo
possível, o Plano de Actividades do Centro.
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil informou que o diplomata, Daniel
Nogueira Leitão, da Embaixada do Brasil em Luanda, assumirá a presidência
do Conselho Deliberativo do Centro.
O Secretariado Executivo informou, que após recepção oficial dessa
comunicação, transmitirá à Presidente cessante do Conselho Deliberativo a
necessidade de convocação de uma reunião de renovação de mandatos.
Os Pontos Focais de Cooperação reiteraram a necessidade de apresentação de
um Plano de Actividades e Orçamento de funcionamento do Centro.
5.1.1.

Estado de Ratificação

O Secretariado Executivo informou que, até ao momento, apenas Portugal
procedeu ao depósito do instrumento de ratificação da Convenção, o que
impede o reconhecimento formal da sua entrada em funcionamento.
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil informou que o seu governo está a
tomar as providências necessárias à ratificação da Convenção do referido
Centro.
Os Pontos Focais de Cooperação apelaram aos Estados membros da CPLP para
a ratificação da Convenção do Centro Regional de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial, o mais rapidamente possível, para garantir a
legalização do seu pleno funcionamento.
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5.2. Informação sobre o Andamento das Providências para a
Institucionalização e Construção do Centro Regional de
Excelência em Administração Pública
O Ponto Focal de Cooperação de Moçambique, depois da apresentação do
ponto de situação sobre o desenvolvimento do Centro, convidou os Estados
membros a visitarem as suas instalações em Maputo. Informou, ainda, que está
na fase de conclusão a elaboração do desenho da segunda fase que inclui a
construção do auditório multiusos e os restantes dormitórios.
O Ponto Focal de Cooperação de Moçambique propôs, ainda, que se estudasse,
dependendo do resultado da visita, a possibilidade do início do funcionamento
do Centro no quadro das condições já criadas.
O Secretário Executivo reconheceu a importância da participação de todos os
Estados membros nesta visita e recordou, igualmente, que será necessário
formar a equipa base do Centro e constituir o Conselho Deliberativo.
5.2.1.

Estado de Ratificação

O Secretariado Executivo informou que, até ao momento, nenhum Estado
membro procedeu ao depósito do instrumento de ratificação da Convenção do
Centro Regional de Excelência em Administração Pública, o que impede o
reconhecimento formal da sua entrada em funcionamento.
O Ponto Focal de Cooperação de Moçambique informou que, relativamente a
este Centro, havia já ratificado a respectiva Convenção, faltando o depósito
desse instrumento no Secretariado Executivo da CPLP.
À semelhança do Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento
Empresarial, o Ponto Focal de Cooperação do Brasil informou que está a tomar
as devidas providências para a ratificação da Convenção do Centro.
Os Pontos Focais de Cooperação apelaram aos Estados membros da CPLP para
a ratificação da Convenção do Centro Regional de Excelência em Administração
Pública, o mais rapidamente possível, para garantir a legalização do seu pleno
funcionamento.
6. Acordos celebrados pela CPLP com organizações internacionais ou
instituições nacionais
6.1. Memorando de Entendimento entre o Secretariado Executivo da
CPLP e a Comissão Europeia
O Secretariado Executivo informou ter assinado, a 7 de Novembro de 2007, um
Memorando de Entendimento com a Comissão Europeia (CE) que permitirá o
aprofundamento do relacionamento e o desenvolvimento de projectos de
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cooperação com aquele organismo, bem como uma aproximação em termos
procedimentais.
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil questionou se, à semelhança do
Memorando de Entendimento entre o Secretariado Executivo da CPLP e a CE,
haveria igualmente interesse em firmar um Memorando de Entendimento com
a União Africana.
O Secretário Executivo informou que já existe uma proposta de projecto de
Memorando de Entendimento a circular nos Estados membros.
6.2. Acordo de Cooperação entre a CPLP e o Fundo Internacional
Agrícola (FIDA) sobre Desenvolvimento Rural
O Secretariado Executivo informou que foi assinado o Acordo de Cooperação
entre a CPLP e o Fundo Internacional Agrícola (FIDA) sobre Desenvolvimento
Rural, em Novembro de 2007. Neste contexto, ficou acordado que as partes
identificariam uma acção para dar início à cooperação.
Realçou-se a existência de uma Sala CPLP nas novas instalações do FIDA,
resultado da concertação entre o Secretariado Executivo e o Grupo CPLP em
Roma.
7. Visitas institucionais realizadas ou recebidas pelo Secretariado
Executivo
O Secretariado Executivo fez circular uma lista onde constam as visitas
realizadas aos Estados membros e as audiências concedidas, as participações
em Reuniões Internacionais, as Missões a Organizações Internacionais, as
participações em Conferências, Seminários e outros eventos, bem como outros
encontros, no decorrer do último ano de 2007 até a presente data. (anexo III)
Os Pontos Focais de Cooperação congratularam-se com o trabalho
desenvolvido no âmbito das visitas institucionais realizadas pelo Secretariado
Executivo.
8. Apresentação de Projectos e Acções Pontuais
8.1. Proposta de Revisão do Manual de Elaboração
Projectos/Acções Pontuais apoiados pelo Fundo Especial

de

O Secretariado Executivo apresentou um novo modelo de elaboração de
Projectos/Acções Pontuais apoiados pelo Fundo Especial.
O Secretariado Executivo informou que fará circular uma nota verbal a solicitar
as contribuições dos Estados membros para o melhoramento da proposta
apresentada; e propôs que os Pontos Focais de Cooperação enviassem as suas
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contribuições até o dia 28 de Abril próximo, para que o documento fosse
posteriormente reencaminhado a todos os Estados membros no sentido da sua
adopção na próxima Reunião de Pontos Focais, em Julho.
Os Pontos Focais de Cooperação congratularam-se com a proposta apresentada
pelo Secretariado Executivo.
8.2. Projecto – Cartilha de Leitura Escolar
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal solicitou que os Estados membros
veiculassem as respectivas posições relativamente ao modelo de Cartilha de
Leitura Escolar apresentado na XV Reunião de Pontos Focais de Cooperação,
dado que, até ao momento, apenas Cabo Verde respondeu formalmente a favor
do projecto.
Os Pontos Focais de Cooperação congratularam-se com a informação prestada
pelo Ponto Focal de Portugal de que os contextos concretos de cada Estado
membro serão atendidos através de edições específicas.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação atribuiu ao projecto a Categoria de
Decisão 3 – “Consideram o projecto proposto relevante para os objectivos da CPLP,
necessitando, no entanto, de ser revista conforme as recomendações feitas por ocasião da
sua análise. Após essa revisão pela instituição proponente, o projecto proposto deverá ser
reapresentado para análise da Reunião de Pontos Focais de Cooperação ”.
O Secretariado Executivo enviará ao IPAD os pareceres dos Estados membros
para que possa ser concretizada a proposta de projecto, a ser apresentada na
próxima Reunião de Pontos Focais de Cooperação.
8.3. Projecto – Programa de Capacitação dos Laboratórios de
Engenharia dos PALOP
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal propôs para aprovação o Projecto –
Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP com o
objectivo de garantir a qualidade e segurança das obras de engenharia civil a
realizar nos PALOP.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “Consideram o projecto proposto relevante para os objectivos
da CPLP e decidiram aprová-lo na forma em que foi apresentado para apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
8.4. Projecto – Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português
O Projecto – Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português foi apresentado
pelo Ponto Focal de Cooperação de Portugal, com o objectivo de disseminar
informação relevante e actualizada no âmbito dos cuidados básicos de saúde.
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A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “Consideram o projecto proposto relevante para os objectivos
da CPLP e decidiram aprová-lo na forma em que foi apresentado para apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
8.5. Projecto – Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil apresentou o Projecto – Curso de
Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol com o objectivo de capacitar /
formar 32 técnicos de futebol dos PALOP e Timor-Leste.
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal solicitou informação sobre a
articulação desta intervenção com a Confederação Brasileira de Futebol e com
as autoridades que tutelam o futebol internacional (FIFA).
O Ponto Focal do Brasil informou que as especificações técnicas do curso estão
detalhadas no documento “Curso Internacional de Aperfeiçoamento para
Técnicos de Futebol, dos Países de Língua Portuguesa”, distribuído às
delegações.
Após os esclarecimentos prestados pelo Estado membro proponente, a Reunião
de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a Categoria
de Decisão 1 – “Consideram o projecto proposto relevante para os objectivos da CPLP e
decidiram aprová-lo na forma em que foi apresentado para apoio financeiro pelo Fundo
Especial”.
8.6. Projecto – Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável
O Secretariado Executivo informou que a nova apresentação do projecto à
Reunião de Pontos Focais de Cooperação tem a ver com o facto de se pretender
garantir o compromisso financeiro por parte do IPAD, ao abrigo das
contribuições de Portugal para o Fundo Especial, o que foi confirmado.
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal referiu que os ministérios de tutela
do ambiente, de Portugal e Brasil, deverão coordenar a respectiva intervenção
técnica no âmbito da implementação do projecto. Este projecto, que recolheu
melhoramentos técnicos, havia já sido avaliado e aprovado com a Categoria de
Decisão 1, na XV Reunião de Pontos Focais de Cooperação.
8.7. Acção Pontual – Workshop Internacional sobre Clima, Recursos
Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e
Ambiente (WSCRA08)
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal propôs para aprovação a Acção
Pontual – Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações
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na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08) com o objectivo
de apoiar a participação de especialistas e investigadores da CPLP no
WSCRA08, a realizar-se na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou a acção pontual, atribuindolhe a Categoria de Decisão 1 – “Consideram a acção pontual proposta relevante para os
objectivos da CPLP e decidiram aprová-la na forma em que foi apresentada para apoio
financeiro pelo Fundo Especial”.
8.8. Acção Pontual – Seminários de Formação e Produção de Material
Didáctico no âmbito do Projecto SURE-África
A Acção Pontual – Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico
no âmbito do Projecto SURE-África, proposto pelo Ponto Focal de Cooperação
de Portugal tem o objectivo de realizar acções de formação e de disseminação
de resultados nas áreas do planeamento e desenvolvimento urbano sustentável
no quadro do projecto SURE-África.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou a acção pontual, atribuindolhe a Categoria de Decisão 1 – “Consideram a acção pontual proposta relevante para os
objectivos da CPLP e decidiram aprová-la na forma em que foi apresentada para apoio
financeiro pelo Fundo Especial”.
8.9. Acção Pontual – Seminário “ A Importância dos Sistemas de
Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e
Mitigação dos Riscos Geológicos”
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal apresentou a Acção Pontual –
Seminário “ A Importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão
dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos” com o objectivo de
de divulgar as potencialidades dos Sistemas de Informação Geográfica e da
criação de uma rede de cooperação institucional CPLP em georecursos, com
vista à integração dos PALOP e Timor-Leste no quadro do projecto AEGOS.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou a acção pontual, atribuindolhe a Categoria de Decisão 2 – “Consideram a acção pontual proposta relevante para os
objectivos da CPLP, necessitando, no entanto ser revista conforme as recomendações
feitas por ocasião da sua análise. Após essa revisão pela instituição proponente, a acção
pontual proposta deverá ser encaminhada ao Secretariado Executivo que verificará se a
proposta revista incorpora de forma apropriada as recomendações feitas, dando a conhecêla aos demais Pontos Focais”.
9. Diversos
9.1. Bolsas de Estudos no Curso de Formação do Instituto Rio Branco
(IRBr) para jovens diplomatas dos Estados membros da CPLP
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O Ponto Focal de Cooperação do Brasil reiterou a oferta de uma bolsa de estudo
para cada país no Curso de Formação do Instituto Rio Branco (IRBr) para jovens
diplomatas dos Estados membros da CPLP, para o ano lectivo 2008/2009, a
iniciar-se em Agosto próximo.
Solicitou aos Estados membros, que ainda não o fizeram, que submetam às
embaixadas do Brasil nas suas respectivas capitais, com a máxima brevidade, os
candidatos à frequência do curso.
9.2. Projecto – A Cor da Cultura
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil reiterou o interesse da Secretaria
Especial de Promoção da Igualdade Racial e da Presidência da República,
instituição proponente, de que o projecto seja apresentado na próxima Reunião
de Pontos Focais de Cooperação, a realizar-se em Julho, tendo solicitado aos
Estados membros que enviem os seus comentários no melhor prazo possível.
9.3. Projecto – Padelia para o Desenvolvimento do Direito
Ambiental nos PALOP
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal informou que a Embaixada de
Portugal, em Nairobi, transmitiu o interesse do Gabinete de Direito do
Ambiente do PNUA em obter apoio financeiro e técnico da Cooperação
Portuguesa para o programa de assistência ao desenvolvimento do direito do
ambiente em África (PADELIA – Partnerhip Project for the Development of
Environmental Law and Institutions in África).
Portugal tem vindo a acompanhar este assunto vendo interesse numa eventual
colaboração na fase III da PADELIA dada sua coerência com o PIC CPLP,
nomeadamente na realização do Seminário Implementation and Enforcement of
Environmental Laws in Lusophone Countries.
A evolução deste assunto será trazido à próxima Reunião de Pontos Focais.
9.4. Projecto – O Micro-Crédito como Forma de Luta contra a
Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal informou que este projecto já
elaborado, aguarda uma posição formal dos países beneficiários, Cabo Verde e
Guiné-Bissau, para a sua apresentação e eventual aprovação em Reunião de
Pontos Focais.
Os Pontos Focais de Cabo Verde e da Guiné-Bissau manifestaram o seu acordo
quanto à iniciativa.
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9.5. Preparação do Programa de Cooperação da CPLP para a
Implementação da Convenção das Nações Unidas sobre
Desertificação (UNCCD)
O Secretariado Executivo informou estar em curso a formulação de um Projecto
de Cooperação Técnica com a FAO, no quadro da UNCCD.
Neste contexto, deverá ser assinado, brevemente, um Acordo de Cooperação
entre os Secretariados Executivos da CPLP e da UNCCD, tendo como um dos
objectivos estabelecer uma plataforma de acção conjunta para a cooperação no
domínio da luta contra a desertificação e degradação dos solos, no contexto das
das estratégias de desenvolvimento sustentável dos países da CPLP.
O Ponto Focal de Cooperação de Cabo Verde felicitou o Secretariado Executivo
pela iniciativa e sublinhou a importância da cooperação neste domínio e as
acções previstas, tais como, a desertificação, a degradação de solos, e escassêz
de água e a luta contra a pobreza. Sublinhou, ainda, a importância que uma
cooperação neste domínio possa ter na luta contra a disparidade social e de
género que é muito importante em Cabo Verde.
9.6. Candidatura ao Programa Temático da Comissão Europeia na
Área das Migrações e Asilo
O Secretariado Executivo informou ter enviado para apreciação da Comissão
Europeia um “concept note” de candidatura a um projecto a financiar pelo
Programa Temático da Comissão Europeia “Migrações e Asilo”. Este projecto
reúne um consórcio composto pelas seguintes entidades: a Organização
Internacional das Migrações (OIM), o IPAD, o Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) e a ONG Centro de Documentação e
Informação Amilcar Cabral (CIDAC).
O Ponto Focal de Cooperação do Brasil lamentou a entrega tardia do
documento, o que impossibilitou a análise do mesmo pelo Governo brasileiro.
Trata-se de área sensível que mereceria cuidadosa análise por parte dos Estados
membros.
O Secretário Executivo concordou ser esta uma área em que se poderá concertar
posições entre os Estados membros.
9.7. Protocolo Geral de Cooperação Académica, Científica e Cultural
entre o Secretariado Executivo da CPLP e a Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia
O Secretariado Executivo informou ter sido assinado este Protocolo, cujo
objectivo geral é o de cooperar em qualquer campo do conhecimento ou da
cultura considerado de interesse mútuo pelas partes.
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Neste âmbito, a CPLP passa a dispor, permanentemente, dos serviços de
assessoria a prestar pelos vários Centros da UFRB.
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal congratulou-se com a iniciativa,
tendo realçado o interesse em considerar o potencial de associação aos
programas da Comissão Europeia: Edulink, Erasmus Mundus e Nyèrere.
9.8. TESE: Oportunidade e Sinergias de Colaboração
O Secretariado Executivo comunicou estar a desenvolver contactos
exploratórios com a ONG portuguesa TESE, com a finalidade de identificar
quer oportunidades e sinergias de colaboração entre as duas instituições, no
desenvolvimento de projectos ligados aos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio/Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (ODM/MDL), quer na
identificação e formalização de financiamentos alternativos para acções da
CPLP.
9.9. Proposta de Projecto – Reabilitação da Escola-base do 1º Nível
do Bairro de Coboroto, sector de Farim, Guiné- Bissau, formação
dos professores e alfabetização de adultos
O Ponto Focal de Cooperação da Guiné-Bissau informou que o projecto será
elaborado e apresentado na próxima Reunião de Pontos Focais de Cooperação.
Outras Informações
Os Pontos Focais de Cooperação tomaram conhecimento:
• Pelo Ponto Focal do Brasil:

•



Da III Conferência Estatística da CPLP, no Rio de Janeiro, em
Outubro ou Dezembro de 2008, no Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística; e



Informou sobre a proposta da Confederação Nacional dos
Municípios da realização do “Encontro de Governos Locais
Lusófonos”, em Brasília, nos dias 16 e 17 de Abril.

Pelo Ponto Focal de Portugal:
 Da criação da Escola de Estatística em Língua Portuguesa, projecto
a acompanhar no quadro da III Conferência Estatística da CPLP.

Encerramento
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Os Pontos Focais de Cooperação e o Secretariado Executivo congratularam o
Coordenador da Mesa pela excelente moderação e condução dos trabalhos, o que
permitiu que se chegasse a bons resultados.
Agradeceram ao Secretariado Executivo as excelentes condições técnicas de
trabalho da Reunião, o que permitiu um debate profícuo em torno dos temas da
Agenda de Trabalhos.
Feito em Lisboa, a 26 de Fevereiro de 2008.
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