Relatório Final
XIV Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP
Lisboa, 26 e 27 de Fevereiro de 2007

Introdução

Realizou-se, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2007, na sede do Secretariado
Executivo da CPLP, em Lisboa, a XIV Reunião Ordinária de Pontos Focais de
Cooperação da CPLP.

Constituição da Mesa
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da
CPLP. 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, pelo Embaixador José Tadeu
Soares, Secretário Executivo Adjunto e pela Conselheira Jovelina Imperial,
Assessora para os Assuntos Económicos e de Cooperação.
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 e criação de
condições para o êxito dos trabalhos.
De seguida o Secretário Executivo deu as boas vindas aos Pontos Focais de
Cooperação. Na oportunidade fez um resumo dos assuntos a serem discutidos
na Reunião e desejou sucessos nos trabalhos. A intervenção do Secretário
Executivo consta do anexo II.
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2. Aprovação da Agenda
A agenda foi aprovada, com alterações, e consta do anexo III.
3. Apresentação e Discussão da Proposta do Programa Indicativo de
Cooperação
Após a apresentação pelo Secretariado Executivo do Programa Indicativo de
Cooperação, o mesmo foi discutido pelos Pontos Focais, que o consideraram um
bom ponto de partida para reflexão sobre a cooperação comunitária e um dos
instrumentos chave para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
Foi decidido melhorar o documento e, para tanto, os Pontos Focais acordaram a
criação de um grupo de trabalho, composto por Angola, Brasil, Cabo Verde,
Moçambique, Portugal e o Secretariado Executivo.
Os Pontos Focais aprovaram as seguintes alterações na Introdução do Plano
Indicativo de Cooperação:
Parágrafo 4 – “Para além de um maior engajamento dos Sectores estatais, será
promovido envolvimento da sociedade civil e da iniciativa privada, enquanto
agentes que contribuem para a redução da pobreza”.
Parágrafo 6 – “Sempre que se justificar o plano deverá reagir rapidamente a
situações de emergência através de acções pontuais, desde que aprovadas pelos
Estados membros, e dando conhecimento aos Pontos Focais de Cooperação”.
Relativamente ao Ponto 2, foi acordado alterar o título do objectivo global que
passa a ter a seguinte redacção: “Melhoria dos índices de desenvolvimento
humano dos Estados membros da CPLP”.
A Reunião de Pontos Focais decidiu ainda introduzir um ponto 4 com o título
“Coordenação e Monitoramento.”
O Ponto Focal de Cooperação de Portugal circulou um Memorando sobre a
Proposta do Programa Indicativo de Cooperação. Apresentou ainda um
documento com propostas de alteração referente à parte introdutória que serão
analisadas posteriormente no âmbito do grupo de trabalho criado para o efeito.
Estes documentos constam do anexo IV e V.
4. Ponto de Situação dos Projectos e Actividades do Plano Indicativo do Fundo
Especial
O Secretariado Executivo apresentou o Ponto de Situação dos Projectos e
Actividades do Plano Indicativo do Fundo Especial.
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No que concerne ao Projecto “Estatísticas da Educação”, a delegação portuguesa
esclareceu que o Projecto se encontra em fase de reformulação e será apresentado
na próxima Reunião de Pontos Focais.
Quanto ao Projecto “Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde nos
PALOP”, a delegação brasileira informou que a Fundação Osvaldo Cruz está a
finalizar a elaboração dos manuais de formação para a segunda fase do Projecto.
Comprometeu-se a fazer chegar aos Estados membros, através do Secretariado
Executivo, o mais brevemente possível, os referidos manuais.
Informou ainda que o Projecto “Governo Electrónico – Primeira Fase” está a ser
reformulado com a inclusão do Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO) e que será apresentado ao Secretariado Executivo no decorrer do
próximo mês de Março.
O Ponto Focal do Brasil esclareceu sobre o Projecto “Disponibilização de
Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de
Produção de Hortaliças em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guine-Bissau”,
realçando as dificuldades encontradas na coordenação da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agro-Pecuária (EMBRAPA) junto aos países beneficiários. O Projecto
deverá ser apresentado na próxima Reunião de Pontos Focais.
No que toca ao Projecto “Centro Internacional da Juventude da CPLP”, a
delegação brasileira comprometeu-se a enviar a São Tomé, o mais brevemente
possível, uma equipa técnica para apoiar a revisão do referido Projecto.
5. Centros Regionais de Excelência:
5.1. Informação sobre o Andamento do Centro Regional de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial
O Ponto Focal de Angola comprometeu-se a apresentar ao Secretariado
Executivo, o mais brevemente possível, um relatório sobre as actividades do
Centro. No decorrer da discussão, adiantou que os constragimentos ao
funcionamento do Centro estão ultrapassados.
5.2. Informação sobre a Andamento das Providências para a Institucionalização
e Construção do Centro Regional de Excelência em Administração Pública
O Ponto Focal de Moçambique informou sobre a andamento das obras,
ressaltando a visita efectuada às instalações pelo Grupo CPLP em Maputo.
Na sequência do pedido do Ponto Focal do Brasil relativo à necessidade da
apresentação de um levantamento sobre a situação físico-financeira do Projecto,
o Ponto Focal de Moçambique informou que apresentará uma informação
detalhada sobre o andamento dos trabalhos.
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O Secretariado Executivo informou sobre as contribuições dos Estados membros
realizadas até à data, tendo a delegação brasileira aproveitado a ocasião para
reiterar a necessidade dos Estados membros, que ainda não efectuaram as suas
contribuições, que o façam com a maior brevidade possível.
6. Apresentação Final do Projecto de Criação de uma Plataforma Informática
acessível aos Países da CPLP para partilha de informação dos arquivos do
IHMT
Após a apresentação pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da
versão final, em suporte informático, da Plataforma Informática acessível aos
Países da CPLP para partilha de informação dos arquivos do IHMT, os Pontos
Focais congratularam-se com os bons resultados do Projecto.
7. Relato do Secretário Executivo sobre as articulações mantidas com a ONU
que resultaram na adopção do item de agenda 108 “Cooperação entre as Nações
Unidas e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, por parte da
Assembleia Geral das Nações Unidas
O Secretário Executivo fez uma apresentação sobre a cooperação entre a CPLP e
a ONU no âmbito do item de agenda 108 “Cooperação entre as Nações Unidas e
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, por parte da Assembleia Geral
das Nações Unidas. A apresentação na íntegra consta do anexo VI.
8. Apresentação de Projectos:
8.1. Proposta de Projecto – Formação e implementação de metodologias para a
conservação da biodiversidade e gestão de áreas protegidas
O Projecto pretende realizar uma acção de formação sobre planeamento de
projectos na área da conservação da biodiversidade e a elaboração de um
projecto piloto de gestão de uma área protegida em Moçambique, com vista ao
reforço de capacidades dos países beneficiários.
O Projecto inclui uma acção de formação/seminário, execução de um projecto
piloto para a elaboração de um plano de gestão, e a adaptação, acesso e
utilização da base de dados de caracterização e de inventário de zonas húmidas,
desenvolvida pelo ICN.
Todos os participantes dos Estados membros beneficiarão de todas as fases
deste projecto, com excepção da aplicação prática do plano de gestão, que
beneficiará directamente o parceiro moçambicano.
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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 decidiu aprová-lo na forma em que foi apresentado para apoio
financeiro pelo Fundo Especial”.
O Ponto Focal de Portugal informou que irá transferir 15 mil euros para o
Fundo Especial para assegurar o co-financiamento necessário a este Projecto.
8.2. Proposta de Projecto – Educação Ambiental na CPLP no marco da Década
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
O Projecto propõe a cooperação entre os países de Língua Portuguesa para o
fortalecimento da Educação Ambiental, conforme indicado na Plataforma de
Cooperação da CPLP, assinada em Maio de 2006 pelos ministros do Meio
Ambiente dos oito países, em que Angola e Brasil assumiram o papel de
coordenadores do eixo Educação Ambiental.
Propõe ainda a constituição de Centros de Informação e referência em Educação
Ambiental “Salas Verdes” em cada país, e a realização de um seminário CPLP
de Educação Ambiental, que irá reunir representantes governamentais e da
sociedade civil.
Após a discussão do Projecto, a Reunião de Pontos Focais estabeleceu um prazo
de 30 dias, a contar da data de aprovação do presente Relatório, para os Estados
membros que necessitarem de consultar as suas capitais. Caso os Estados
membros não se pronunciem dentro do prazo estipulado, será atribuido ao
Projecto a Categoria de Decisão 4 – “Consideram o Projecto proposto relevante para
os objectivos da CPLP e recomendaram ao Secretariado Executivo envidar esforços para
negociar o apoio financeiro necessário para a sua implementação junto às agências
especializadas e organismos internacionais”.
9. Diversos:
9.1. Breve Ponto de Situação sobre os Acordos entre a CPLP e Organizações
Internacionais
O Secretário Executivo apresentou um ponto de situação sobre os acordos de
cooperação assinados pela CPLP com os vários organismos internacionais. O
ponto de situação consta do anexo VII.
9.2. Proposta de Criação de uma Rede HIV/ SIDA
O Secretariado Executivo apresentou um resumo sobre a III Reunião de Laços
Sul-Sul sobre HIV/SIDA realizada nos dias 6 a 8 de Fevereiro de 2007, na Cidade
da Praia, Cabo Verde.
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Na ocasião os Estados membros da CPLP reuniram para discutir a possibilidade
da criação de uma rede técnica sobre o HIV/SIDA, que terá como objectivo geral
incentivar o fortalecimento de respostas nacionais ao HIV/SIDA e outras DSTs
entre os Estados membros CPLP através da cooperação técnica e concertação
política.
Neste encontro os Estados membros da CPLP decidiram envidar esforços junto
aos respectivos Governos e ao Secretariado Executivo para viabilizar a criação da
rede técnica de articulação em HIV/SIDA dos Países de Lingua Portuguesa. Para
o efeito, o programa de DST e AIDS do Brasil em parceria com o Secretariado
Executivo irá formular a proposta de funcionamento da referida Rede
partilhando-a com os Estados membros. Na Reunião ficou ainda decidido que o
primeiro encontro para oficialização dessa Rede deverá ocorrer até ao final do
primeiro semestre de 2007.
9.3. Plataforma de Partilha de Conteúdos Televisivos em Língua Portuguesa
entre Estados membros da CPLP e criação de uma TV CPLP
O Secretariado Executivo informou que será realizada em Lisboa, nos dias 5 a 7
de Março de 2007, uma mesa redonda internacional para debater as necessidades
e potencialidades de criação de uma Plataforma de Partilha de Conteúdos
Televisivos em Língua Portuguesa entre Estados membros da CPLP e criação de
uma TV CPLP que contará com a participação de operadores públicos de
televisão de todos os Estados membros em co-organização com a UNESCO,
Secretariado Executivo da CPLP e a Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO.
O Ponto Focal de Portugal informou que lhe foi pedido financiamento para a
realização desta iniciativa. Tendo entretanto tomado conhecimento de que a
CPLP também irá suportar alguns encargos com a realização da Mesa Redonda,
solicitou que houvesse articulação entre o Secretariado Executivo e o IPAD no
sentido de assegurar o financiamento da acção.
9.4. Acção Pontual – Impressão da versão em português do livro da OMS sobre
cuidados de saúde para crianças”
Este ponto foi anteriormente tratado no âmbito do ponto 4 da agenda, tendo na
altura o Ponto Focal de Portugal procedido à distribuição do livro da OMS sobre
cuidados de saúde para crianças e anunciado que será distribuido às autoridades
de saúde de cada Estado membro.
9.5. Conclusões dos Encontros de Saúde da CPLP
Em conformidade com a XIII Reunião de Pontos Focais em Bissau, o Ponto Focal
de Portugal procedeu à distribuição das Conclusões dos Encontros de Saúde da
CPLP: Seminário de Recursos Humanos na Área da Saúde, Seminário de
Pediatras e Reunião da Rede de Enfermagem.
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9.6. Brochura educativa para crianças “Protecção Camada do Ozono”
O Ponto Focal de Portugal distribuiu ainda uma brochura educativa intitulada
Protecção da Camada de Ozono destinada a sensibilizar as camadas mais jovens
e que será distribuida aos Pontos Focais do Protocolo de Montréal dos Estados
membros da CPLP. Esta brochura será igualmente incluida nos kits infantis da
TAP.
9.7. Fórum sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
A delegação da Guiné-Bissau, no âmbito da Presidência da CPLP e da Declaração
do Milénio adoptada na Cimeira de Bissau, informou sobre a realização do
Fórum sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio a ter lugar em
Lisboa, no decurso do mês de Outubro/Novembro de 2007.
O Fórum será realizado como reflexão tão alargada quanto possível sobre o tema,
proporcionando aos representantes dos Estados membros a possibilidade de
fazerem um balanço da concretização, nos seus países respectivos, dos objectivos
prioritários estabelecidos na Declaração do Milénio.
A delegação de Cabo Verde informou sobre a intenção de apresentar dois
projectos sobre Direitos Humanos nos países da CPLP na próxima Reunião de
Pontos Focais.
Os Pontos Focais exprimiram a sua solidariedade com os Estados membros de
Angola e Moçambique, pelas calamidades naturais que afectaram aqueles países,
causando perdas de vidas humanas e avultados danos materiais.
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 pelas excelentes condições técnicas de
trabalho no decorrer da Reunião.

Feito em Lisboa, a 27 de Fevereiro de 2007.
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