Relatório Final
XV Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP
Lisboa, 24 e 25 de Julho de 2007

Introdução

Realizou-se, nos dias 24 e 25 de Julho de 2007, na sede do Secretariado Executivo
da CPLP, em Lisboa, a XV 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 na criação de
condições para o êxito dos trabalhos. Salientou a presença de representantes dos
Observadores Associados da CPLP, República da Guiné Equatorial e República
de Maurício, que participaram pela primeira vez na Reunião de Pontos Focais de
Cooperação.
De seguida, o Secretário Executivo deu as boas vindas aos Pontos Focais de
Cooperação. Fez um resumo dos assuntos a serem discutidos na Reunião, realçou
a presença dos Observadores Associados e desejou sucessos nos trabalhos. A
intervenção do Secretário Executivo consta do anexo II.
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O Representante da República de Maurício agradeceu a oportunidade de poder
estar presente nesta Reunião, tendo recordado que o seu país mantém já relações
bilaterais com vários Estados membros da CPLP e multilaterais, tanto no quadro
ACP como no quadro regional. Adiantou que o seu país tem como objectivo
reforçar os laços bilaterais já existentes com os países da CPLP e integrar-se na
Comunidade.
O Representante da República da Guiné Equatorial agradeceu o convite
formulado para estar presente nesta Reunião e fez referência às várias visitas
mútuas para conversações no sentido de uma possível integração na
Comunidade.
2. Aprovação da Agenda
A agenda foi aprovada, com alterações, e consta do anexo III.
3.

Considerações sobre o Relatório do Secretário Executivo – Anexo I
Relatórios da Cooperação

O Secretário Executivo fez a apresentação do Relatório da Cooperação. A
intervenção do Secretário Executivo consta do anexo IV.
O Embaixador do Brasil agradeceu esta apresentação e sugeriu que, no futuro, o
relatório fosse disponibilizado com maior antecedência para possibilitar um
pronunciamento formal dos Estados membros.
O Ponto Focal de Moçambique agradeceu ao Secretariado pela elaboração deste
relatório, que espelha bem as actividades levadas a cabo no âmbito da
cooperação.
A Representante de Portugal felicitou o Secretariado e assinalou uma melhoria
substancial quanto à qualidade do relatório. Assinalou a importância da
aproximação da CPLP à sociedade civil e do reforço das relações com
organizações internacionais na busca de novas parcerias e formas de actuação.
O Representante de Angola felicitou o Secretariado pela apresentação do
relatório e realçou o esforço realizado na busca de parcerias para que a
cooperação no âmbito da CPLP seja cada vez mais dinâmica.
4.

Balanço de Execução do Plano Indicativo de Utilização do Fundo
Especial

Foram prestadas informações
projectos/acções pontuais:

adicionais

referentes

aos

seguintes
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Estatísticas da Educação – Portugal informou que este projecto tem sofrido
muitas vicissitudes, constatando-se neste momento não ser possível levá-lo
avante por se sobrepor a outras acções, nomeadamente o Projecto de Estatísticas
e Indicadores de Educação em Angola. Assim, solicitou que fosse retirado da
lista de projectos, uma vez que o Instituto Nacional de Estatística de Portugal,
organismo responsável pelo projecto, informou não ser possível a sua
concretização.
Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde nos PALOP – O Brasil
comprometeu-se a dar seguimento a este projecto, nomeadamente com a
realização das seguintes acções: elaboração de material didáctico (Setembro
2007) e impressão (Outubro 2007); uma consultoria em Luanda e outra em
Maputo (Outubro 2007); apoio aos núcleos de estudos da FIOCRUZ (Setembro
2007); apoio informático aos núcleos pedagógicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau
e São Tomé Príncipe (oficina final em Novembro de 2007); e oficina pedagógica
em Lisboa (final do projecto em Novembro 2007).
Cooperação Técnica em Telecomunicações – O Brasil informou que a ANATEL
se dispôs a programar duas acções de formação: fiscalização de serviços de
telecomunicações e numeração, portabilidade e inter-conexão.
Estas acções, que serão preparadas no prazo de três meses, serão realizadas por
especialistas da ANATEL e terão a duração de uma semana cada, contando com
a participação de pelo menos dois profissionais seniores de cada Estado
membro da CPLP.
Portugal reiterou a sua disponibilidade para, através da ANACOM, dar
continuidade à segunda fase do projecto conforme previsto inicialmente.
Centro Internacional da Juventude CPLP (STP) - O Brasil informou ter
enviado uma delegação da ABC a São Tomé e Príncipe que, tendo realizado
contactos com as autoridades locais, foi informada da necessidade de se
encontrar outro local para sediar o Centro. Para além disso, conclui-se haver
necessidade de redireccionar os objectivos do projecto, incluindo-se a formação
profissional. A ABC comprometeu-se a dar continuidade a este diálogo, tendo
convidado os restantes Estados membros a contribuírem com ideias.
A Representante de São Tomé e Príncipe reiterou o interesse do seu país neste
projecto.
O governo Santomense está a estudar as alternativas possíveis para a
localização do Centro e que logo que tomada uma decisão informará o
Secretariado Executivo.
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O Ponto Focal de Portugal observou que a formação profissional será sempre
muito útil, mas que no seu planeamento deverão ser levadas em conta outras
acções em andamento, de forma a evitar sobreposição de iniciativas.
Projecto de Governo Electrónico – O Ponto Focal brasileiro esclareceu que, em
parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), foi
reformulado o projecto, com a sugestão de que, nesta 1ª fase, tenha inicio em
Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, com o diagnóstico da situação do
Governo Electrónico nesses países, para depois se decidir quanto a futuras
acções.
O Secretariado Executivo recordou a necessidade da constituição e indicação
dos coordenadores responsáveis pelo governo electrónico nos Estados membros
em conformidade com a 2ª Reunião do Governo Electrónico realizada em
Brasília, em Julho de 2002.
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 Brasil informou que recebeu uma nova proposta
da EMBRAPA para a execução deste projecto, com inicio em Outubro de 2007 e
término em Junho de 2008. Com isto este projecto poderá ser recolocado na
agenda da CPLP.
Missões de Observação Eleitoral – Portugal informou que para além dos
observadores custeados pelo Fundo Especial da CPLP, estiveram integrados
outros observadores nas várias eleições, pelo que solicitou a introdução do
número exacto de observadores e dos montantes envolvidos.
5.

Apresentação e Discussão da Proposta do Programa Indicativo de
Cooperação

A intervenção do Secretário Executivo consta do Anexo V.
O Secretariado Executivo agradeceu aos Estados membros que se
disponibilizaram apoiar a reformulação do PIC. Fez a apresentação da Proposta
do PIC, que tem como pano de fundo a Estratégia Geral de Cooperação e os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
Os Pontos Focais felicitaram o Secretariado Executivo e o Grupo de Trabalho
que contribuíram directamente para a reformulação deste documento,
realçando o grande interesse das propostas apresentadas.
Angola e Moçambique consideraram que a busca de financiamento é, de facto,
fundamental para a implementação do PIC.
Moçambique enfatizou, ainda, as questões de género e de desenvolvimento
rural, de extrema importância para os países da CPLP.
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Portugal mencionou que o documento constitui um elemento importante para a
reflexão comunitária, louvando a sua sintonia com os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio. Solicitou, ainda, que o projecto sobre Estatísticas
de Educação fosse retirado do Plano de Acção, em anexo ao PIC, conforme
indicado no ponto 4.
O PIC foi aprovado pelos Pontos Focais com a ressalva de que a sua
denominação fosse alterada para Programa Indicativo de Cooperação para o
médio prazo e o anexo para Plano de Acção 2007/2008 com vista à
harmonização com o Projecto de Resolução que deverá aprovar o PIC.
6.

Informação sobre contactos entre a CPLP e a CE com vista à assinatura
de um memorando de entendimento

O Secretário Executivo informou estarem em curso contactos com a CE com
vista à assinatura de um Memorando de Entendimento entre as duas
organizações. Em Dezembro de 2006, o Comissário Europeu para o
Desenvolvimento esteve na sede do Secretariado Executivo para um encontro
exploratório, onde ficou assente que se iria trabalhar num documento, com base
no acordo assinado entre CE e Organização Internacional para a Francofonia
(OIF).
Seguiu-se uma série de contactos informais e em Abril, em Lisboa, foram
discutidos com o Director Geral da Cooperação aspectos relacionados de uma
eventual parceria com a CE sobre projectos de desenvolvimento. A questão da
actuação da CPLP na gestão do PIR-PALOP não está ainda definida, uma vez
que se aguarda posicionamento dos PALOP sobre a eventual participação da
CPLP nalguns programas financiados neste quadro.
Em finais de Maio de 2007, o Secretário Executivo deslocou-se a Bruxelas, onde
no encontro com o Director Geral da Cooperação e com Grupo CPLP em
Bruxelas se decidiu melhorar os objectivos do Memorando, que foi já circulado
pelos Estados, de quem se aguardam comentários. A ideia é que o memorando
seja assinado em Lisboa, durante a Presidência Portuguesa, por isso solicitou
que as sugestões dos Estados membros sejam encaminhadas ao Secretariado
Executivo com a maior brevidade possível.
O Secretário Executivo referiu a necessidade de garantir a capacidade
institucional para a realização dos compromissos assumidos. Assim, haverá
uma avaliação prévia da capacidade interna do Secretariado, pelo que se está a
fazer um esforço para dotar o mesmo dessa capacidade.
O documento consta do anexo VI.
Portugal agradeceu a informação detalhada prestada pelo Secretário Executivo
sobre estas negociações, às quais atribuiu muita importância uma vez que é
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fundamental a CPLP institucionalizar o seu relacionamento com a CE. Realçou
a relevância desta parceria como forma de dinamizar a cooperação Norte-Sul e
Sul-Sul e os benefícios que este relacionamento poderá trazer para ambas as
partes.
Salientou, ainda, a necessidade dos Pontos Focais fazerem chegar ao
Secretariado Executivo, o mais brevemente possível, os seus comentários, de
forma que a assinatura deste Memorando de Entendimento seja celebrado
durante os Dias Europeus de Desenvolvimento, em Novembro próximo.
Angola secundou a posição assumida por Portugal, tendo salientado a
importância da afirmação da CPLP no plano internacional.
7. Programa PIR-PALOP
Portugal informou haver indicação de que está garantida, no quadro do X FED,
a continuidade de um apoio à cooperação com os PALOP e Timor Leste. Disse,
ainda, ter havido reservas no seio da Comissão Europeia quanto à continuidade
deste apoio, pelo que será necessário um grande esforço dos países beneficiários
para dinamizar este programa e torná-lo mais eficiente, com um maior grau de
execução, sob pena de se perderem as verbas disponibilizadas pela Comissão.
Reiterou igualmente a necessidade de se prosseguir a reflexão sobre a
possibilidade do Secretariado Executivo desempenhar um papel mais activo na
coordenação e eventualmente na gestão de projectos do programa. Reafirmou
ainda, dada a fragilidade deste programa, existir uma enorme importância na
assinatura do acordo EU/CPLP, o que permitirá eventualmente dar maior
consistência e institucionalizar a cooperação com os PALOP, que tem tido
grandes dificuldades em se afirmar.
A Guiné-Bissau salientou que as dificuldades do PIR-PALOP prendem-se com a
falta de uma estrutura técnica de apoio, pelo que a cooperação CE/CPLP
poderá ajudar a dar resposta a esta questão.
8. Centros Regionais de Excelência
Ponto de Situação do Andamento do Centro Regional de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial
Angola reconheceu a existência de alguns problemas no relacionamento entre o
Director Executivo e a Presidente do Conselho Deliberativo, que foram
ultrapassados com a assinatura de um contrato que vincula o Director
Executivo à CPLP. Coloca-se a possibilidade do Ministério do Trabalho de
Angola disponibilizar um técnico, suportando 60% do seu salário, e o Centro
assegurará o remanescente para apoiar o trabalho do Director Executivo, que
irá apresentar brevemente um programa de trabalho, prevendo-se que, com
isto, o Centro possa finalmente dar início as suas actividades.
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O Brasil considerou essencial um maior esforço para a resolução destes
problemas, para benefício da Comunidade. Reconhecendo a responsabilidade
de todos os Estados membros da CPLP, instou que, junto do Governo de
Angola, se procure encontrar soluções para o funcionamento do Centro.
Portugal informou estar para muito breve a assinatura pelo Presidente da
República da carta de ratificação da Convenção do Centro de Excelência e
solicitou ao Secretariado Executivo um ponto de situação sobre as restantes
ratificações. Recordou, ainda, ser necessária a apresentação de um orçamento
de funcionamento do Centro de Excelência, com base no qual se determinam as
contribuições dos Estados membros.
O Secretariado Executivo informou que a presidência angolana do Conselho
Deliberativo está no fim do seu mandato, cabendo ao Brasil apresentar a sua
candidatura, para então ser marcada a reunião do Conselho.
Informação sobre o Andamento das Providências para a instalação do Centro
Regional de Excelência em Administração Pública
O Ponto Focal de Moçambique informou sobre o andamento das obras do
Centro. Foi já construído um pavilhão com nove quartos, um edifício
administrativo, um pavilhão com cinco salas de aulas e duas casas de banho,
um bloco para o guarda e serventes, faltando ainda a construção de um
refeitório e de quatro blocos para dormitório.
O Brasil manifestou a sua preocupação em relação ao atraso na execução das
obras e solicitou mais uma vez aos dois Estados membros que não fizeram a
sua contribuição que o fizessem o mais breve possível.
9.

Apresentação de Projectos e Acções Pontuais

Proposta de Projecto – Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável
A Representante do Ministério do Meio Ambiente do Brasil fez a apresentação
do Projecto que propõe a cooperação no âmbito da CPLP para o fortalecimento
da Educação Ambiental, conforme indicado na Plataforma de Cooperação da
CPLP na área ambiental, assinada em Maio de 2006 pelos ministros do Meio
Ambiente dos Estados membros, em que Angola, Brasil e Cabo Verde
assumiram o papel de coordenadores do tema prioritário Educação Ambiental.
O Brasil fez a distribuição de material impresso sobre Educação Ambiental, que
contempla, inclusive, informações sobre a metodologia do projecto.
O Brasil aportará ao Projecto o valor de 167,400 USD, já consignados no Fundo
Especial, bem como o valor de 102,115 USD, como contrapartida do Ministério
do Meio Ambiente do Brasil.
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O projecto propõe, ainda, a constituição de centros de informação e referência
em educação ambiental, Salas Verdes, em cada país membro, e a elaboração do
Programa CPLP de Educação Ambiental. Será realizado também o Seminário
CPLP de Educação Ambiental onde se realizarão oficinas de formação sobre a
constituição das Salas Verdes, e a elaboração do Programa CPLP de Educação
Ambiental e a realização de uma Campanha Internacional de Educação
Ambiental com ênfase no tema Mudanças Climáticas
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 a forma em que foi apresentado para
apoio financeiro pelo Fundo Especial”.
Portugal, uma vez que as preocupações manifestadas pela cooperação
portuguesa forma, na medida de possível, atendidas, informou que se encontra
interessado em colaborar neste projecto, nomeadamente através de um eventual
co-financiamento, disponibilizando-se igualmente para participar em
actividades complementares bem como para contribuir para o fundo
bibliográfico dos Centro de Educação Ambiental.
9.2.
Projecto – Formação e implementação de metodologias para a
conservação da biodiversidade e gestão de áreas protegidas
O Ponto Focal de Portugal informou da necessidade de efectuar um
ajustamento no financiamento do projecto, uma vez que o co-financiamento
previsto por parte da Convenção da Biodiversidade e NEPAD, no valor de
30.000 Euros não foi possível de concretizar.
De modo a não comprometer o desenvolvimento do projecto, Portugal para
além dos 15.000 Euros já transferidos para o Fundo Especial da CPLP,
disponibilizou a consignação da quantia em falta.
9.3.

Proposta de Acção Pontal – I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP

Moçambique apresentou a proposta de acção pontual que constituirá um
momento de encontro e de troca de experiências entre intervenientes e agentes
da produção e realização cinematográfica a todos os níveis, bem como de
entidades governamentais, empresários, ONGs e associações culturais.
A mostra será uma oportunidade para a exibição dos filmes produzidos nos
últimos anos no espaço da CPLP, isto é, filmes premiados no Festival de
Cinema dos Países de Língua Portuguesa (CINEPORT) e outros que o país
organizador venha a considerar interessantes. O evento não teria um carácter
competitivo de raiz, mas assumiria um carácter descentralizado e popular,
percorrendo as zonas rurais.
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O Secretariado Executivo recomendou que o projecto fosse reformulado de
acordo com o Manual de Elaboração de Projectos do Fundo Especial e que o
mesmo fosse enviado, atempadamente, para o devido reencaminhamento aos
Estados membros que se deverão pronunciar e ulterior aprovação no CCP.
10. Distribuição – Protótipo de Cartilha de Leitura Escolar
Portugal com vista a viabilizar a apreciação pelos Pontos Focais, distribuiu um
protótipo de cartilha de leitura escolar, pretendendo desta forma auscultar a
posição dos Estados membros quanto ao seu interesse neste projecto.
Foi realizada uma apresentação pela Prof. Doutora Lídia Campos Rodrigues,
responsável pela elaboração da prova editorial distribuída, que pretende
aumentar os recursos didactico-pedagogicos disponíveis para as famílias,
recorrendo a um método pedagógico comum e que privilegia significados
substantivos para as crianças, procurando contextualizar o ensino e reforçar o
interesse na aprendizagem.
Tendo sido a intenção de projecto recebida favoravelmente, o Ponto Focal de
Portugal disponibilizou-se para apresentar uma proposta de projecto na
próxima Reunião de Pontos Focais.
11. Programa de Trabalho para o combate à desertificação na CPLP
O Ponto Focal português informou sobre a elaboração de uma proposta de
programa de trabalho para o combate à desertificação na CPLP. Esta proposta
foi apresentada por Alejandro Kilpatrick, do Mecanismo Global da Convenção
das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), por Luc
Dubreuil da FAO e pelo Dr. Lúcio Pires do Rosário, Ponto Focal Nacional
Adjunto da UNCCD e foi elaborada com base nas avaliações de necessidades e
de prioridades de capacitação para a implementação dos Planos de Acção
Nacional submetidas previamente pelos Estados membros.
Os Pontos Focais de Cooperação tomaram boa nota da intenção do programa de
trabalho para o combate à desertificação e aguardam pela apresentação do
projecto numa Reunião de Pontos Focais.
12. Continuação do Projecto CADAP – 2ª edição em 2008
Portugal apresentou a 2ª edição do Curso de Alta Direcção em Administração
Pública (CADAP), referindo que à semelhança do sucedido na primeira edição
irá apoiar, através do Fundo Especial, seis bolsas para a participação de altos
funcionários dos PALOP e Timor-Leste.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe
a Categoria de Decisão 1 – “Consideram o Projecto proposto relevante para os
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objectivos da CPLP e decidiu aprová-lo a forma em que foi apresentado para
apoio financeiro pelo Fundo Especial”.
13. Diversos
13.1. Informação sobre o estabelecimento de um centro de formação médico
especializado em Cabo Verde
O Secretário Executivo Adjunto informou sobre o Memorando de
Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde, a Comunidade
Médica de Língua Portuguesa e a CPLP sobre o Estabelecimento de um Centro
de Formação Médica Especializada em Cabo Verde em que se acordou cooperar
activamente para o estabelecimento de um Centro de Formação Médica
Especializada da CPLP, em Cabo Verde, destinado à formação de médicos
oriundos dos PALOP e de Timor-Leste.
13.2. Presidência Portuguesa da UE na área da Cooperação para o
desenvolvimento
Portugal distribuiu uma brochura intitulada “Fortalecimento do Papel da União
Europeia enquanto Parceiro Global para o Desenvolvimento, Programa de 18
meses da Política de Desenvolvimento das Presidências da EU da Alemanha, de
Portugal e da Eslovénia, Janeiro de 2007 – Junho de 2007”.
Informou sobre as seguintes prioridades da presidência portuguesa:
-

-

Promoção do debate sobre a abordagem e resposta da EU aos estados
frágeis, considerando o significativo potencial e responsabilidade da EU
como principal parceira de desenvolvimento; e
Migração e desenvolvimento, bem como o aumento da coerência entre as
políticas de migração e de desenvolvimento.

13.3.

Dias Europeus do Desenvolvimento

Portugal informou os Pontos Focais sobre a realização em Lisboa da 2ª edição
dos Dias Europeus de Desenvolvimento durante os dias 7, 8 e 9 de Novembro.
Esta edição evidenciará os desafios das alterações climáticas face às estratégias e
actividades da cooperação para o desenvolvimento. Os debates irão focar os
vários assuntos relacionados com as parcerias para o desenvolvimento, a
vulnerabilidade dos países em desenvolvimento, bem como a regulamentação
global o Ambiente.
O Ponto Focal português informou ainda que durante os três dias de realização
deste evento irá realizar-se uma feira em que os Estados membros e diversas
organizações poderão dispor de um stand.
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13.4.

Microsoft – Projecto Piloto na Área do ensino Básico e Secundário

Portugal informou sobre o Protocolo de Cooperação entre o IPAD e a MSFT –
Software para microcomputadores, Lda. que poderá constituir um meio de
capacitação de técnicos nos PALOP e Timor-Leste que detêm um défice de
profissionais.
O alargamento da Rede de Professores Inovadores de Língua Portuguesa aos
PALOP e TL, nomeadamente e numa 1ª fase aos professores portugueses nos
PALOP, permitirá reforçar a partilha de conhecimento, experiência e material
didáctico e pedagógico, podendo constituir uma importante vantagem em
termos da qualidade das intervenções e do ensino ministrado.
Esta parceria entre o IPAD e a Microsoft visa realizar estágios profissionais
tecnológicos e a criação de uma comunidade de professores nos PALOP no
contexto da Rede de Professores Inovadores, concretizando o compromisso
assumido no Memorando.
13.5.

Seminário sobre Sistemas de Informação Geográfica e o Projecto
AEGOS

Portugal informou que o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e
Inovação (INETI)pretende organizar com o apoio da cooperação portuguesa um
seminário com instituições de geologia e minas da CPLP, em Outubro de 2008,
para divulgação das potencialidades dos sistemas de informação geográfica e
do projecto AEGOS, que é sobretudo uma ferramenta de apoio ao
desenvolvimento sustentável.
13.6.

Projecto na Área da Saúde

O Ponto Focal do Brasil informou sobre a intenção da Prefeitura da Cidade de
Salvador da Bahia em apresentar um projecto de cooperação na área da saúde,
com vista a traçar o diagnóstico das populações dos países de língua
portuguesa e viabilizar intervenções para tratamento, especificamente no
tratamento da anemia falciforme.
13.7.

A Cor da Cultura

O Ponto Focal brasileiro informou sobre a proposta de projecto a ser
oportunamente apresentado pela secretaria especial de políticas de promoção de
igualdade racial vinculada à Presidência da República do Brasil relativa à
realização de uma série de acções educativas com os países africanos da CPLP
denominado Projecto “Cor da Cultura”.
O seu objectivo geral é colaborar para a ampliação da valorização do património
cultural afro-brasileiro, assim como com o aprofundamento da relação entre o
Brasil e a África disseminando conteúdos teóricos e práticos sobre o tema, por
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meio de programas televisivos e audiovisuais a serem exibidos no Brasil e nos
países africanos que compõem a CPLP.
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 25 de Julho de 2007.
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