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Introdução

No biénio 2006/2008, o quadro de cooperação da CPLP conheceu avanços
conceptuais e metodológicos importantes que foram acompanhados por uma
significativa progressão no âmbito das actividades desenvolvidas à luz do
Programa Indicativo de Cooperação (PIC).
Foi neste biénio que entrou em vigor uma nova Estratégia Geral de
Cooperação da CPLP, aprovada em Bissau, pela VI Conferência de Chefes de
Estado e de Governo (CCEG) e a harmonização do PIC com os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM).
No quadro do PIC, foram desenvolvidos durante o presente biénio, projectos de
cooperação cujo orçamento total ultrapassa os 3 milhões de Euros, o que
significa uma afectação de fundos apreciável.
Em termos de áreas técnicas, esses projectos foram desenvolvidos em todos os
sectores de actividade de cooperação para os quais a CPLP se encontra
mandatada, com especial destaque para a área da formação e capacitação
institucional, sector no qual foram desenvolvidos cerca de ¾ dos projectos com
uma afectação superior a 2 milhões de Euros.
Todavia, os progressos e as exigências em termos da cooperação para o
desenvolvimento que é solicitada à CPLP obrigam ao contínuo apuro de novas
reflexões e à busca de novos mecanismos de eficácia e eficiência para
responder aos desafios que se apresentam.
Neste âmbito, foi iniciada uma revisão da Estratégia Geral de Cooperação da
CPLP, esperando-se que a VII CCEG endosse um novo documento estratégico
que, a concretizar-se, ficará conhecido como “Por uma nova Cooperação da
CPLP- Uma Visão Estratégica de Cooperação pós Bissau –“.
Com esta nova visão, procura-se reforçar os instrumentos orientadores da
cooperação já existentes, através do incremento da eficácia, coordenação e
harmonização das acções de cooperação levadas a cabo pela CPLP,
permitindo, a prazo, na esfera bi-multilateral, uma intervenção técnica do
Secretariado Executivo, cujo desenvolvimento possa complementar, sinérgica e
prioritariamente, de forma alinhada, os resultados projectados através das
cooperações bilaterais.
Tal objectivo é da mais relevante importância, o que aliás se pode inferir da
leitura dos Estatutos da CPLP, os quais referem que são objectivos gerais da
CPLP: “A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde,
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ciência
e
tecnologia,
defesa,
agricultura,
administração
pública,
comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação
social (artigo 3º, alínea b).
O desafio é, portanto, de enorme magnitude.
Esta nova visão ou estratégica de cooperação da CPLP continuará a
harmonizar-se com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a
desenvolver-se através de um Programa Indicativo de Cooperação (PIC) para
o Médio Prazo.
Este Plano apresenta uma clara orientação no sentido de que, para além de se
procurar prosseguir um caminho de “a) Complementaridade entre os Estados
membros e maximização da eficiência e eficácia das intervenções,
acautelando que não exista duplicação de esforços (…)” e de “b) Eficácia da
programação no contexto da Estratégia Geral de Cooperação (…), se
quantifiquem também as necessidades orçamentais e se identifiquem fontes de
financiamento que garantam a previsibilidade de recursos em termos de “ (…)
compromissos assumidos pelos Estados membros, individual ou colectivamente,
ou fontes adicionais a mobilizar pelo Secretariado Executivo e Grupos da CPLP
junto de outros doadores, multilaterais e bilaterais.
A grande melhoria na cooperação da CPLP, para além do aprimorar de
instrumentos, procedimentos e outros mecanismos que, apesar de tudo,
existem, só será possível com a introdução de novas tipologias de projectos que
configurem uma dimensão sustentável e que reúnam carácter de apropriação
pelo lado dos beneficiários.
Por outro lado, dentro desta nova via de progresso, a Organização continuará
a desenvolver esforços de afirmação junto de outros espaços multilaterais para,
assim, obter a desejada projecção internacional e os recursos necessários para
complementar o financiamento das suas actividades de cooperação para o
desenvolvimento.
O desafio que se coloca é, assim, de enorme magnitude, e só será vencido
com o contributo de todos aqueles que querem uma CPLP cada vez mais forte
e actuante no espaço global e interdependente no qual se insere a nossa
Comunidade.
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Quadro de Execução de Projectos em
Curso
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Código
Pr01/MAP/00
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) Luanda, Angola
Objectivo(s): Implantar um Centro Regional destinado a capturar, desenvolver,
sistematizar e difundir estudos, experiências, metodologias e informações dirigido ao
desenvolvimento empresarial nos PALOP e Timor-Leste.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos
do quadro permanente qualificados; R2): Agentes multiplicadores para formação e
consultoria qualificados; R3) Planos e programas de actuação do Centro Regional
elaborados; R4) Sistema de informação estruturado e implantado

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Estados Membros

Direcção Executiva
e
Conselho
Deliberativo

PALOP e TimorLeste

Grau de Implementação

•

•

•

•

•
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Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

4,4 Milhões

374.332,50

448.087,88

66.026,58

310.306,00

Subsistem dúvidas quanto modelo de gestão, funcionamento e actividade do centro,
não tendo ainda sido possível elaborar um Regulamento Interno e um Plano
Estratégico para a instalação e funcionamento do Centro.
Em Julho de 2008 estarão em funcionamento os novos titulares do Conselho
Deliberativo que deverão empreender todo um processo de reformatação do modelo
de gestão e funcionamento, sendo de esperar a apresentação de um plano de
actividades para o biénio 2008/2009 que deve focar-se no desenvolvimento do
espírito empreendedor dos agentes económicos da CPLP.
Deverão ainda ser definidas as linhas de actuação e as orientações a seguir pelos
Presidente do Conselho Deliberativo e Director do Centro, para o início das
actividades.
Prevê-se que o Centro inicie a sua actividade com uma acção de Formação de
Formadores em Empreendedores de Micro e Pequenas empresas, devendo os
Estados membros ser mobilizados para indicarem candidatos para os cursos que aí
vierem a ser ministrados.
Estado da ratificação: apenas Portugal depositou na nossa sede do SE os respectivos
instrumentos de ratificação
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Código
Pr01/MAP/00
Observações

•

•
•

•
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Título do Projecto
Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) Luanda, Angola
Projecto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e
posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de
PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso,
por parte da ABC, no valor de 200.000 USD;
Assinatura da Convenção do CREDE – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio
de 2004. Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos;
Constituição do Primeiro Conselho Deliberativo – reuniu pela primeira vez no
seguimento da XI RPFC, em Luanda, em 2005. Presidência de Angola com mandato
de 2 anos: Dra. Corina Jardim (mandato terminou em Julho de 2007);
Director Executivo do Centro indicado para um mandato de 4 anos, na IV CCEG, em
Bissau, em 2006 - Dr. Manuel António Barros desde 2005;
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Código
Pr02/MAP/00
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo,
Moçambique
Objectivo(s): Criar um Centro Regional de Excelência em Administração Púbica e
estruturar e operacionalizar o seu programa inicial de capacitação de agentes públicos
dos PALOP e Timor-Leste.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Instrumentos legais elaborados e Centro Regional
institucionalizado; R2) Infra-estrutura física do Centro Regional preparada; R3) Sete
cursos básicos de capacitação elaborados, ministrados e revistos; R4) Estudos
elaborados e visitas técnicas realizadas.

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Estados Membros

N/A

PALOP e TimorLeste

Grau de Implementação

•

•

•

Observações

•

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

3,2 Milhões

567.162,69

419.015,67

338.995,63

36.060,05

Este Centro, numa área adstrita ao Instituto de Formação em Administração Pública
e Autárquica na Machava (município de Matola), será composto por 5 blocos em
construção pré-fabricada, cada qual com cerca de 200m2. Os três primeiros blocos
destinam-se a 7 salas de aula e à secretaria e administração. Os restantes blocos
são para o alojamento de cerca de 50 pessoas.
As obras do Centro iniciaram-se em Agosto de 2006, estando já concluída a primeira
fase, com a construção de um dos blocos, e em fase de conclusão a elaboração do
desenho da segunda fase, que inclui a construção do auditório multiusos e os
restantes dormitórios.
Encontra-se prevista uma vista dos Estados Membros às instalações do Centro em
data a anunciar e, no rescaldo dessa visita, será equacionada a possibilidade do
início do funcionamento do Centro no quadro das condições já criadas.
Projecto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e
posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de
PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso,
por parte da ABC, no valor de 200.000 USD;
Assinatura da Convenção do CREAP – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio
de 2004. Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos;
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Código
Pr12/ST/01
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP
Objectivo(s): O1) Qualificar docentes em saúde pública com ênfase nas áreas de
gestão, vigilância epidemiológica e administração hospitalar; e O2) Desenvolver um
processo de formação profissional em saúde pública em diferentes níveis (médio e
superior).
Resultado(s) Esperado(s): R1) Formadores capacitados nos PALOP; R2) Núcleos de
cooperação consolidados em Angola e Moçambique; R3) Rede dos PALOP para formação
em Saúde Pública em funcionamento.

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

ABC, Brasil

FIOCRUZ, Brasil

PALOP

Grau de Implementação

•

•

Observações

•
•
•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

424,089

272.493,00

192.611,05

95.635, 83

96.975,22

Na XV RPFC, de Julho de 2007, o Brasil comprometeu-se a dar seguimento ao
projecto, com a realização das seguintes acções: elaboração e impressão de material
didáctico, uma consultoria em Luanda e outra em Maputo; apoio aos núcleos de
estudo da FIOCRUZ; apoio informático aos núcleos pedagógicos de Cabo Verde,
Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. Previa-se a finalização do projecto com a
realização da oficina pedagógica de Lisboa.
Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria,
até final de Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e
reavaliaria a actualidade das acções referidas no Projecto. Adiantou, ainda, que as
demais acções seriam objecto de avaliação à luz do Plano Estratégico de Saúde.
O projecto foi apresentado pelo Brasil e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de
2001;
O projecto foi revisto em 2004 em termos de objectivos e resultados;
Prevê-se que alguns dos objectivos previstos com esta iniciativa, como sejam a
viabilização de Núcleos de Apoio à Formação em Saúde Pública dos Estados
membros e a qualificação de docentes em saúde pública possam ser inseridos no
quadro do Programa Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP.
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Código
Pr13/ST/01
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Cooperação Técnica em Telecomunicações
Objectivo(s): Apoiar os organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e
Timor-Leste na melhoria das suas estruturas reguladoras e trocas experiências relativas à
privatização e à introdução da competição no sector.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Profissionais de nível superior de organismos
governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em gestão
dos serviços e regulamentação de actividades; R2) Técnicos de organismos rganismos
governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em controlo e
operacionalização de sistemas; R3) Estrutura reguladora dos PALOP e Timor-Leste
melhorada.

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

ABC, Brasil
IPAD, Portugal

ANATEL, Brasil
ANACOM, Portugal

PALOP e TimorLeste

Grau de Implementação

•
•

Observações

•
•

•
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Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

559.388,00

359.281,00

150.901,11

122.172, 86

28.728,25

A XVI RPFC deliberou no sentido de que as actividades do projecto fossem reavaliadas
durante a V Reunião Técnica em Telecomunicações;
A segunda fase do Projecto será consagrada ao desenvolvimento de acções de
formação, estando previsto o envolvimento de Portugal e Brasil na sua concretização
com a dotação de formadores para o processo.

O projecto foi apresentado em co-autoria entre o Brasil e Portugal e aprovado na III
RPFC, em STP, em Julho de 2001;
Realizou-se, a 19 e 20 de Outubro de 2006, em Maputo, a IV Reunião Técnica de
Telecomunicações dos Países da CPLP que, sob o tema "Desenvolvimento da
Regulação nos Países da CPLP", encerrou a primeira fase do Projecto de Cooperação
sobre Telecomunicações da CPLP.
A 10 e 11 de Julho de 2008, teve lugar, na cidade da Praia, a V Reunião Técnica de
Telecomunicações dos Países da CPLP, que decorreu sob o lema “Perspectivas para a
Regulação o Espaço da CPLP” que abordou temas ligados à situação actual do sector
de telecomunicações nos países da CPLP e às novas perspectivas das Comunicações,
designadamente no quadro das redes de nova geração, redes de banda larga e
“governança” da Internet.
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Código
Pr14/ST/01
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Centro Internacional de Juventude
Objectivo(s): Criação de um Centro de Intercâmbio e de Convívio para a juventude dos
EM da CPLP, destinado à troca de experiências e informações através de programas
específicos, contribuindo assim para o incremento e entrosamento de acções de carácter
cultural, recreativo e desportivo bem como para o reforço do associativismo juvenil .
Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos
seleccionados; R2) Instrumentos legais elaborados e o Centro institucionalizado; R3)
Plano de actividades do centro elaborados.

Entidade
Financiadora
ABC, Brasil

Entidade
Executora

Beneficiário
(s)

Direcção dos
Assuntos
Multilaterais do MNE
de STP

Estados
Membros

Grau de Implementação

•

•

Observações

•
•
•
•
•

•

•
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Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

963.710,00

720.129,23

33.213,14

-

33.213,14

Durante a XVI RPFC, São Tomé e Príncipe informou que, em cooperação com o Brasil,
iria proceder à reformulação do documento do projecto. No seguimento dessa
informação, o SE da CPLP solicitou aos Estados membros que emitissem parecer
sobre áreas prioritárias, em termos de formação profissional, a serem contempladas
no documento do projecto.
Até Julho de 2008, apenas Portugal e Cabo Verde se pronunciaram quanto à
continuidade do projecto.
O projecto foi apresentado pelo Brasil na III RPFC, em STP, em Julho de 2001;
O mérito do projecto foi reconhecido na IV RPFC, de Lisboa, em Fevereiro de 2002;
O projecto em si, nunca foi aprovado em termos de categoria de decisão em RPFC;
Contudo, o Brasil transferiu para o FE, cerca de 33 mil Euros.
Portugal enviou seus contributos através de uma listagem de projectos na área de formação
profissional, apoiados pelo IPAD em ANG, CV, GB, MOÇ e TL, no qual se identificam formações
em Construção Civil, Serralharia, Carpintaria, Electricidade, Mecânica, Secretariado e
Contabilidade, Gestão e Administração, Informática, Línguas Estrangeiras, Turismo, Agricultura,
Saúde, entre outras.
O Ponto Focal de STP foi informado do contributo de PT através das NV 290 de 28 de Abril e NV
340 de 19 de Maio. Nesta última foram também solicitadas informações sobre a reformulação
do projecto.
Cabo Verde identificou, em NV, enviada a 16 de Junho de 2008, as seguintes áreas prioritárias
de formação profissional a serem integradas no projecto: Turismo e Hotelaria, Modernização da
Agricultura e Transformação Agro-Alimentar, Gestão e Reciclagem de Resíduos Sólidos,
Empreendedorismo Jovem, Energias Alternativas, Animação Sócio Cultural e Valorização do
Património Cultural.
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Código
Pr15/BR/02
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Governo Electrónico
Objectivo(s): Apoiar a elaboração de programas nacionais de governo electrónico nos
PALOP e Timor-Leste.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnóstico sobre as condições actuais de
implementação de um programa de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste
realizado; R2) Técnicos dos PALOP e Timor-Leste capacitados para a elaboração de
programas nacionais com base em metodologia específica; R3) Política de Governo
Electrónico estruturada.

Entidade
Financiadora

ABC, Brasil

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Secretaria de
Logística e
Tecnologia da
Informação do Min.
do Planejamento,
Orçamento e
Gestão do Brasil

Grau de Implementação

PALOP e TimorLeste

•

•

•

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

222.845,00

71.628,89

58.112,80

2.709,83

55.402,97

A primeira fase do projecto, foi desenvolvida com a deslocação a Cabo Verde do então
coordenador do projecto, Dr. Marcos Ozório de Almeida, que nesse país, efectuou uma
missão de diagnóstico em que se procurou aferir sobre as condições de
desenvolvimento do projecto nos Estados Membros. Este diagnóstico inicial foi
efectuado em Agosto de 2002;
Em Setembro de 2007, foi realizada uma visita técnica a Moçambique, com vista à
reformulação da proposta de “Projecto Governo Electrónico”. Esta visita decorreu da
sugestão feita pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), do Brasil,
nova instituição executora do projecto.
Na XVI RPFC, os Pontos Focais reconheceram a necessidade de: (i) reformulação do
projecto, à luz do actual estágio de evolução da área de governo electrónico em que
se encontram os países, (ii) identificação dos pontos de contacto de governo
electrónico dos Estados membros e (iii) realização de uma reunião técnica para a
reavaliação de acções prioritárias.
Após reiteradas tentativas para se efectuar a mencionada reunião técnica, foram
solicitadas informações aos estados membros para que se manifestassem quanto ao
interesse em assegurar a continuidade deste projecto. Até Julho de 2008, apenas se
conseguiu obter reacções do Brasil (que confirmou o seu interesse no projecto e
indicou o seu ponto focal – Director do Governo Electrónico da Secretaria de Logística
e Tecnologia de Informação) e de CV (que reiterou o seu interesse em assegurar a
continuidade do projecto e manifestou a sua disponibilidade e interesse em participar
na reunião técnica).
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Código
Pr15/BR/02
Observações

2008-07-09

Título do Projecto
Governo Electrónico
•
•

O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002;
Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de
Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido
na IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP).
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Código
Pr22/LB/06
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas
Sustentáveis de Hortaliças em Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau
Objectivo(s): O1) Disponibilizar cultivares de hortaliças e capacitar 60 participantes de
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau em sistemas sustentáveis de produção
de hortaliças; O2) Realização de diagnósticos situacionais; O3) Realização de seis cursos;
O4) Envio de cultivares de hortaliças para os referidos países.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnósticos situacionais para avaliação de áreas
produtoras de hortaliças elaborados; R2) Materiais didácticos elaborados; R3) Programa
do evento e organização preparados; R4) Cursos ministrados e R5) Cultivares de
hortaliças disponibilizados.

Entidade
Financiadora

ABC, Brasil

Entidade
Executora
Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuária
(Embrapa), do
Ministério da
Agricultura
Pecuária e
Abastecimento
(MAPA)

Grau de Implementação

Beneficiário (s)

Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe
e Guiné-Bissau

•
•

•

Observações

2008-07-09

•
•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

55.831,080

70.797,68

42.010,00

25.677,91

17.332,09

A primeira fase do projecto está finalizada, tendo sido elaborado o Diagnóstico da
situação em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
A segunda fase do projecto encontra-se em curso, tendo sido já realizadas: i) O curso
de organização comunitária/economia solidária/ tecnologias, na Guiné-Bissau e em
Cabo Verde; e ii) Curso em produção de hortaliças em STP;
De acordo com o relatório dos formadores, estes cursos “superaram as expectativas
iniciais do projecto nas suas dimensões quantitativas e qualitativas”
O projecto foi apresentado pelo Brasil na XII RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2006;
A acção realizada na Guiné-Bissau, por inexistência de fundos disponíveis no país, foi
financiada pelos Recursos Livres do Fundo Especial;
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Código
Pr24/LB/07
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da
Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas
Objectivo(s): O1) Capacitar os formandos para o planeamento e gestão de planos ou
projectos para a conservação da biodiversidade, com elaboração de um plano de gestão
para a área protegida escolhida como sítio piloto, e O2) Capacitar os formandos para a
caracterização e inventário de zonas húmidas, incluindo a metodologia de designação de
Zonas Húmidas de Importância Internacional.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados: i. manuais de apoio à formação;
ii. adaptação da base de dados de Zonas Húmidas para os países da CPLP; iii. aplicação
de critérios da Convenção de Ramsar para designação de Zonas Húmidas Importantes; e
R2) Plano de gestão elaborado para sítio piloto: i. Maior comprometimento dos parceiros e
autoridades locais na participação e gestão nas Áreas Protegidas em que vivem; ii. gestão
de uma área protegida com base em critérios científicos e possibilidade de avaliação
objectiva dos resultados obtidos; e iii. Estabelecimento de um plano de monitorização.

Entidade
Financiadora
IPAD, Portugal

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Instituto da
Conservação da
Natureza (ICN)

Estados Membros

Grau de Implementação

•
•

•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

60.000,00

45.000,00

45.000,00

30.855,25

14.144,75

O Primeiro módulo de formação, desenvolvido em Moçambique, entre 28 de Março e 6
de Abril de 2008, foi concluído com êxito.
A primeira fase foi concluída com êxito, tendo sido ministrados 3 módulos formativos:
metodologia para a elaboração de Planos de Gestão; A aplicação de critérios da
Convenção de Ramsar; e Inventário de Zonas húmidas e respectiva base de dados.
O Segundo módulo será desenvolvido em Moçambique entre 18 e 27 de Julho de
2008inicia-se a 19 de Julho.

•
Observações

•
•

•

2008-07-09

O projecto foi apresentado por Portugal na XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de
2007;
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;
O relatório da primeira fase foi submetido pela entidade executora no final do mês de
Junho de 2008.
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Código
Pr25/LB/07
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)
Objectivo(s): O1) Constituir centros de referência em documentação, comunicação e
educação ambiental - Salas Verdes, e O2) Elaborar o Programa de Educação Ambiental da
CPLP
Resultado(s) Esperado(s): R1) Duas Salas Verdes em cada um dos 08 (oito) países
membros da CPLP implantadas; R2) Rede de comunicação entre as salas verdes
estabelecida; R3) Seminário CPLP de Educação Ambiental realizado; e R4) Estratégias
para a Campanha Internacional de Educação Ambiental com ênfase no tema Mudanças
Climáticas definidas.

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

ABC, Brasil
IPAD, Portugal

Ministério do Meio
Ambiente
(MMA), do Brasil

Grau de Implementação

Beneficiário (s)

PALOP e Timor
Leste

•
•

•

•

•

Observações

2008-07-09

•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.d.

363.678,00

N.d.

N.d.

125.721,90

Projecto submetido pelos Governos de Angola Brasil, Cabo Verde e Portugal;
A primeira actividade oficial do projecto foi realizada por ocasião do I Congresso
Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza, realizado na
Galiza, em Setembro de 2007, tendo nessa oportunidade sido constituído o Comité
Gestor do Projecto (Reunião de Pontos Focais de Educação Ambiental da CPLP), que
realizou a sua primeira reunião;
A 2ª Reunião do Comité Gestor do projecto foi realizada em Luanda, em Abril de
2008, por ocasião da IV Reunião de Ministros do Meio Ambiente da CPLP,
circunstância em que se elaborou o cronograma de actividades do projecto;
A versão original do projecto recolheu melhoramentos técnicos e foi já nomeada uma
coordenadora responsável do lado da agência executora, do MMA do Brasil que, em
Julho de 2008, desenvolveu reuniões em Portugal junto do IPAD, CPLP e pontos focais
portugueses do projecto, a que se seguirá uma missão a S. Tomé e Príncipe;
Em Julho de 2008 estavam já confirmadas a existência de salas verdes em todos os
Estados membros, à excepção de Timor-Leste, esperando-se que as actividades do
projecto tenham lugar ainda durante a primeira metade do segundo semestre de
2008.
Na sequência da realização, em Brasília, em Maio de 2006, da III Reunião dos
Ministros do Ambiente da CPLP, que adoptou uma Plataforma de Cooperação da CPLP
na área ambiental, foi apresentada à XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007, um
Projecto de Educação Ambiental;
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Código
Pr25/LB/07
•
•
•

2008-07-09

Título do Projecto
Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)
O projecto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa.
O projecto foi novamente apresentado à XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, para
garantia do compromisso financeiro de Portugal, o que foi confirmado nessa ocasião;
Ainda não se assinou o termo de financiamento.
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Código
Pr26/LB/07
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Bolsas CADAPi – 2ª Fase / Curso de Alta Direcção em Administração Pública para
Alunos dos PALOP e Timor-Leste, Edição Internacional
Objectivo(s): Formar uma nova geração de titulares de cargos de direcção superior e
intermédia e licenciados da Administração Pública de países de África de expressão
portuguesa e Timor-Leste.
Resultado(s) Esperado(s): R1) identificar contrangimentos e oportunidades de reforma
nos serviços de origem e interacção com a restante Administração Pública; R2)
reconhecer e aplicar os novos modelos e instrumentos de gestão pública que sejam
ajustados ao contexto nacional; R3) formar e comunicar uma visão estratégica para
incremento da eficácia e qualidade do serviço público; R4) liderar o processo interno de
mudança, definir a missão dos serviços e estimular a apropriação dessa missão pelos
funcionários; e R5) assegurar a abertura dos serviços à participação dos cidadãos nos
processos de decisão.

Entidade
Financiadora
IPAD, Portugal

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Instituto Nacional
de Administração,
I.P (INA, I.P)

PALOP e
Timor-Leste

Grau de Implementação

•
•
•
•
•

•

Observações

2008-07-09

•
•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

40.000,00

40.000,00

N.a.

40.000,00

0

Projecto concluído;
A II edição do curso teve início a 22 de Fevereiro e terminou em 3 Junho de 2008;
À semelhança da primeira edição, o Fundo especial, financiou seis bolsas para a
participação de altos funcionários dos PALOP e Timor-Leste;
Não obstante, não foi possível nesta edição contar com a participação de
representantes de Timor-Leste;
Curso compôs-se de dezoito disciplinas de seis áreas temáticas, às quais se adicionou
um Projecto Aplicado com três disciplinas de apoio, totalizando 330 horas de formação
presenciais complementadas com 200 horas de E-Learning;
O curso desenvolveu uma série de visitas de estudo a Organismos de referência da
Administração Pública e os respectivos Seminários de Abertura e Encerramento. A
avaliação é feita com base no desenvolvimento de trabalhos de grupo e exames
escritos.
O projecto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa.
Está já em preparação uma III edição do curso, aprovada durante a XVII RPFC, que
arrancará em Fevereiro de 2009.
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Código
Pr27/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP
Objectivo(s): Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP nas obras de
engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e
reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para
intervenção em infra-estruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países,
aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3)
Capacitação dos técnicos do LABPALOP “on the Job”, com base em conhecimentos
técnico-científicos adequados ao estádio de desenvolvimento de cada um dos PALOP,
melhorada; R4) Intervenções em infra-estruturas vitais para as quais os LABPALOP não
tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de
Documentação dos LABPALOP actualizados; R6) XXII Reunião do Convénio de Cooperação
LABPALOP/LNEC/IPAD realizada.

2008-07-09

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

IPAD, Portugal

Laboratório
Nacional de
Engenharia Civil
(LNEC)

Beneficiário (s)

PALOP e
Timor-Leste

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

439.425,26

203.836,43

N.a.

102.293,21

101.543,22

Grau de Implementação

Até ao momento, foram realizados as seguintes acções:
•
Moçambique: Curso de Pequenas Barragens de Terra (parceria LEM, Universidade
Eduardo Mondlane e Ordem dos Engenheiros de Moçambique); Cursos de Software
Livre em Engenharia (parceria LEM, Ordem dos Engenheiros de Moçambique e
Instituto dos Transportes e Comunicações de Moçambique) e Cursos de Fundações;
•
Cabo Verde: teve lugar uma jornada de trabalho na área da observação de barragens
de betão.

Observações

•

O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.
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Código
Pr28/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português
Objectivo(s): Proporcionar a consulta de informação essencial e actualizada sobre saúde
e enfermagem, com vista a melhorar a prestação de cuidados básicos no interior dos
PALOP e Timor-Leste e a facilitar o acesso dos profissionais da enfermagem à
aprendizagem ao longo da vida.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Distribuir 19 Bibliotecas Móveis, conforme o plano de
trabalho seguinte; R2) Assegurar a formação de enfermeiros gestores formadores em
Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

IPAD, Portugal

Ordem dos
Enfermeiros

PALOP e
Timor-Leste

Grau de Implementação

•
•
•

Observações

2008-07-09

•
•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

20.779.32

15.085,93

N.a.

15.085,93

0

Em 2007 foram distribuídas 15 Bibliotecas em Angola, Moçambique e São Tomé e
Príncipe e assegurada a formação dos enfermeiros gestores respectivos;
Em 2008 foram já entregues as três primeiras Bibliotecas Móveis de Enfermagem na
Guiné-Bissau entre 20 e 27 de Junho;
Pretende-se, em 2008, garantir a entrega de mais 19 Bibliotecas, abrangendo agora
todos os PALOP.
O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.
As Bibliotecas Móveis são caixas metálicas resistentes, com bibliografia de referência
em Língua Portuguesa (epidemiologia, saúde materna e infantil, cirurgia e anestesia,
doenças transmissíveis, vacinação, educação para a saúde).
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Código
Pr29/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título do Projecto
Curso para Aperfeiçoamento de Técnicos de Futebol
Objectivo(s): O curso tem como objetivo capacitar trinta e dois (32) treinadores de
futebol nos aspectos técnicos e táticos desta modalidade esportiva, capazes de reproduzir
em seus países os conhecimentos adquiridos no Brasil.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Elaboração de Material Didáctico Específico; R2)
Programação e organização do curso; R3) Realização do Curso.

Entidade
Financiadora

ABC, Brasil

Entidade
Executora
Faculdade de
Educação Física,
da Universidade
de Brasília –
UnB.

Grau de Implementação

Observações

2008-07-09

Beneficiário (s)

PALOP e
Timor-Leste

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

344.492,77

115.963,91

N.a.

115.963,91

0

•

O projecto encontra-se concluído.
O Curso decorreu entre Janeiro e Junho de 2008 e encontra-se actualmente em fase
de avaliação de resultados.
A formação, teve uma carga horária de 540 horas, constituindo uma iniciativa que
contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico dos países-membros da
Comunidade, tendo como meta a inclusão social e o incentivo às actividades
económicas ligadas aquela prática desportiva.

•

O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.

•
•
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Memória de Projectos Concluídos

2008-07-09
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Codificação
Pr03/MAP/00
Pr04/MAP/00
Pr05/MAP/00
Pr06/MAP/00
Pr07/MAP/00
Pr08/ST/01
Pr09/ST/01
Pr10/ST/01
Pr16/BR/02
Pr17/BR/02
Pr18/LB/04
Pr19/LB/05
Pr21/LB/05
Pr23/GB/06

2008-07-09

Projectos
Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes
Curso de Formação de Técnicos da Educação
Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP
2º Concurso CPLP - 1ª Obra (nacional/comunitário)
Estatísticas da Educação
ETECFORMA - Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua
Portuguesa
Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspectores e
Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública
Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz
Bas-Fond
Curso de Elaboração de Projectos de Cooperação para o
Desenvolvimento (CEProDe)
Fortalecimento do Secretariado Executivo
Treinamento em Análise e Enquadramento de Projectos de
Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)
Capacitação
em
Matéria
de
Negociações
Comerciais
Internacionais
Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP
para Informação dos Arquivos do IHMT
Bolsas CADAP - 1ª fase / Curso de Alta Direcção em
Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste

22

Quadro de Execução das Acções
Pontuais em Curso

2008-07-09
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Código
Ap03/BR/02
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título da Acção Pontual
Estudos Lusitanistas na Biblioteca Nacional de Lisboa – I e II Fase
Objectivo(s): Atribuir bolsas de curta duração a docentes, pesquisadores e técnicos
especializados, também licenciados, africanos e timorenses para realizarem estudos
lusitanistas de âmbito alargado, utilizando o acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, de
que resultem publicações a serem distribuídas por Universidades e outras entidades do
mundo de língua portuguesa, de acordo com os temas desenvolvidos.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Doze pesquisadores seleccionados, sendo dois de
Angola, dois de Cabo Verde, dois da Guiné-Bissau, dois de Moçambique, dois de São
Tomé e Príncipe e dois de Timor-Leste; R2) Doze estudos em lusitanismo elaborados e
publicados.

Entidade
Financiadora

ABC, Brasil

2008-07-09

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Fundação LusoBrasileira para o
Desenvolvimento
do Mundo de
Língua Portuguesa

PALOP e
Timor-Leste

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

77.479,50

57.846,15

69.995,54

44.020,13

23.975,41

Grau de Implementação

•
•

A edição dos trabalhos está dependente do apoio científico da Biblioteca Nacional.
A Fundação Luso-Brasileira está a trabalhar em parceria com a Biblioteca Nacional na
selecção dos trabalhos que deverão ser editados.

Observações

•
•

O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002;
Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de
Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido
na IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP).
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Código
Ap06/LB/06
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título da Acção Pontual
Monitoramento dos Projectos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP
Objectivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projectos brasileiros de
cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença in loco de
representantes do MRE/ABC sempre que necessário.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus
representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projectos
(abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD
brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projectos implementados com o apoio do
Brasil e obtenção de informações in loco sobre a sua execução; R3) Monitorização
periódica dos projectos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação actual;
R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.

2008-07-09

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

ABC, Brasil

ABC, Brasil

ABC, Brasil

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

58.814,00

58.814,00

N.a.

58.814,00

Grau de Implementação

•

O Brasil enviou para o Fundo Especial o montante de USD 70.000,00 (58.814,00
Euro).

Observações

•

A Acção Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa.
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Código
Ap09/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título da Acção Pontual
Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP:
Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)
Objectivo(s): O1) Congregar especialistas, investigadores e docentes da CPLP da área
da Meteorologia, Clima, Recursos Hídricos, Oceanografia, Saúde, Energias Alternativas,
Agricultura e Florestas, Hidrografia, Ambiente e ciências afins, para que em conjunto
definam uma estratégia para promover a Investigação Aplicada e colocá-la ao serviço da
sociedade e do sector produtivo, nomeadamente no que diz respeito à problemática da
variabilidade e das alterações climáticas na CPLP de modo a haver respostas adequadas
de adaptação e mitigação; O2) Fazer o ponto de situação do “estado da arte” sobre
variabilidade, alterações climáticas, impactos e repercussões locais em cada um dos
países; O3) Informar a Sociedade Civil, e em particular os decisores políticos e
económicos, sobre os benefícios resultantes de um grande programa de investigação
aplicada na área da Atmosfera, Ciências da Terra e do Mar e sobre o estado de arte actual
relativo à problemática da mudança climática global; O4) Incentivar parcerias entre
organismos internacionais, instituições científicas e sector produtivo da CPLP, para se
organizarem em consórcios e redes temáticas com o objectivo de garantirem o suporte
financeiro para promoverem um forte sector de investigação aplicada nos países da CPLP,
particularmente no que diz respeito às interconexões entre tempo e clima com áreas de
actividade como a protecção civil, saúde, produção e segurança alimentar, pescas, gestão
dos solos, floresta, recursos hídricos e exploração de novas fontes de energias
alternativas; O5) Encontrar mecanismos adequados para melhorar a relação entre
prestadores de serviço e usuários da informação climática e ambiental promovendo a
utilização das novas tecnologias para gerar produtos acessíveis que sejam facilmente
utilizáveis; O6) Discutir no âmbito da Agência CRIA o estabelecimento de um Centro
Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa
e África (CIICLAA), como um Centro Especializado para a área do Clima.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Serão apoiados 5 Especialistas dos PALOP na área da
meteorologia; R2) Serão apoiados 3 Investigadores/ Especialistas de Portugal
já
envolvidos em programas de cooperação em curso com os PALOP; R3) Estabelecimento
de um Portfólio de Projectos de Aplicações da meteorologia/clima a várias áreas de
actividade a serem desenvolvidos em sistemas de Parcerias entre sector empresarial,
sector publico e Universidades e Centros de investigação no desenvolvimento de Projectos
de Aplicações; R4) Estabelecimento de uma linha de investigação permanente na área do
clima virada para todos os países da CPLP e África, através da Instalação do Centro
Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa

2008-07-09
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Código
Ap09/LB/08

Entidade
Financiadora

Entidade
Executora

IPAD, Portugal

O Instituto de
Meteorologia (IM)
de Portugal
associado ao
Instituto Nacional
de Meteorologia e
Geofísica (INMG)
de Cabo Verde

Grau de Implementação

Título da Acção Pontual
Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP:
Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)
e África (CIICLAA), como um Centro Especializado para a área do Clima.

Beneficiário (s)

PALOP e
Timor-Leste

•
•

•

Observações

2008-07-09

•
•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

111.449,00

16.500,00

N.a.

0

16.500,00

A acção foi concluída com êxito na ilha do Sal em Cabo Verde.
Neste âmbito, foi solicitado ao Instituto de Meteorologia de Portugal que intercedesse
junto da OMM e da EUMETSAT no sentido de facilitar a colaboração destas
organizações com os PLOP (incluindo RAEM).
De salientar os seguintes resultados: foi manifestado o interesse em serem
aprofundadas as relações de cooperação entre os Serviços Meteorológicos Nacionais e
as Universidades, estendendo-se ao sector privado e outros organismos envolvidos no
processo de adaptação às alterações climáticas; foi recomendada a preparação de
projectos de capacitação das infra-estruturas dos SMN e do treino dos seus técnicos,
enquadrando os planos de desenvolvimento estratégicos nacionais bem como o
estabelecimento de um Centro Internacional de Investigação sobre as Alterações
Climáticas e os seus impactos previstos para os PALOP, em particular, de modo a
permitir a tomada de decisões fundamentadas sobre as medidas de adaptação
adequadas.
A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.
O termo de financiamento foi assinado apenas em Julho de 2008, estando o processo
de transferência de verbas em curso, aguardando-se a emissão da respectiva ordem
de pagamento.
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Código
Ap10/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título da Acção Pontual
Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no âmbito do Projecto
SURE-África
Objectivo(s): Reforçar o conhecimento nas áreas da construção, arquitectura e
planeamento urbano sustentáveis em Angola, Cabo Verde e Moçambique, desenvolvendo
acções de formação, publicação de manuais de referência e criação de um website
interactivo.
Resultado(s) Esperado(s): R1) 150 técnicos formados (50 por cada uma das três
Universidade em África); R2) 6 Missões (duas por País - Angola, Cabo Verde e
Moçambique): i. 1ª Missão para estudo prévio e colaboração com equipa da Universidade
local, para preparação inicial da organização dos seminários, (viagem para duas pessoas,
estadia de 10 dias); ii. 2ª missão para realização dos seminários e workshops, e
distribuição do material didáctico (viagem para duas pessoas, estadia de 10 dias).
Duração dos seminários: 8 dias; R3) 3300 Publicações distribuídas: i. Publicações Material didáctico para apoio ao ensino (Universitário): “powerpoints”, brochuras,
“software” de simulação; ii. Manual de boas práticas para profissionais da área
(Arquitectos, Urbanistas, Construtores); iii. Manual de boas práticas para uso académico
(versão alargada).

Entidade
Financiadora
IPAD, Portugal

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

IDMEC (pólo IST)

Angola, Cabo
Verde e
Moçambique

Grau de Implementação

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

41.000,00

41.000,00

N.a.

41.000,00

0

Estão planeadas as seguintes missões:
•
A Maputo, de 30 de Agosto a 30 de Setembro de 2008, também com o objectivo de
reunir a equipa do projecto com os congéneres do SURE-Africa de Moçambique. Esta
reunião será coordenada pela Universidade Eduardo Mondlane e tratará dos aspectos
logísticos relacionados com os seminários a realizar naquela Universidade em
Novembro de 2008, bem como da organização das publicações conjuntas (manuais e
brochuras). Os investigadores portugueses apresentarão ainda o seu trabalho no
congresso Luso-Moçambicano de Engenharia (Engenharia contra a Pobreza).
•
A Luanda, de 06 a 16 de Setembro de 2008, com o objectivo de reunir a equipa do
projecto com os congéneres do SURE-Africa de Angola. tratará dos aspectos logísticos
relacionados com os seminários a realizar na Universidade Agostinho Neto, em
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Código
Ap10/LB/08

Observações

2008-07-09

Título da Acção Pontual
Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no âmbito do Projecto
SURE-África
Dezembro de 2008, bem como da organização das publicações conjuntas (manuais e
brochuras).

•

A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.
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Código
Ap11/LB/08
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Título da Acção Pontual
Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos
Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos
Objectivo(s): O1) Promover a percepção dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
como ferramenta de gestão dos Recursos Geológicos e de apoio ao desenvolvimento
sustentável; O2) Divulgar o Projecto AEGOS de cooperação UE-ACP e preparar a
participação dos PALOP e Timor-Leste no Projecto e nas comemorações do Ano
Internacional do Planeta Terra.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Conhecimentos reforçados de SIG e das potencialidades
de aplicação sectorial da informação no contexto do apoio ao desenvolvimento
sustentável; R2) Diagnóstico de necessidades comuns de capacitação institucional e
humana nas instituições de Geologia e Minas dos PALOP e Timor-Leste; R3) Projecto
AEGOS divulgado junto dos pontos focais de Geologia e Minas; R4) Estratégia para
integração dos PALOP e Timor-Leste no Projecto AEGOS delineada.

Entidade
Financiadora
IPAD, Portugal

2008-07-09

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Instituto Nacional
de Engenharia,
Tecnologia e
Inovação (INETI)

PALOP e
Timor-Leste

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

36 946,10

27.546,10

N.a.

27.546,10

0

Grau de Implementação

•

O seminário deverá realizar-se em Outubro de 2008.

Observações

•

A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.
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Memória de Acções Pontuais
Concluídas

2008-07-09
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Codificação

Acções Pontuais

Ap01/ST/01
Ap02/ST/01

Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo
Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau
Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I
Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária
Seminário sobre Terapêutica da Malária
Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre
Cuidados de Saúde para Crianças
Conferência
Nacional
sobre
Educação
Profissional
e
Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua
Portuguesa"

Ap04/LB/03
Ap05/LB/05
Ap07/BIS/06
Ap08/BIS/06

2008-07-09

32

Acções Pontuais Financiadas pelo
Secretariado Executivo
em 2007 e 2008
com carácter promotor da
cooperação da CPLP
(no limite das suas competências)

2008-07-09
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

I Encontro Luso-Angolano em Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural
Objectivo(s): Reforço das bases para uma cooperação durável entre Angola e Portugal,
através do debate sobre actuais problemas e perspectivas , a curto e longo prazo, no
âmbito da Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural.
Resultado(s) Esperado(s): Dinamização de acções de cooperação e parcerias entre
agentes académicos e técnicos para largamento das modalidades de cooperação;
económicos par incremento do conhecimento sobre oportunidades de trocas comerciais; e
sociais para debate sobre modalidades de cooperação no âmbito do desenvolvimento
social.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

2008-07-09

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Universidade de
Évora

Angola e
Universidade de
Évora

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

1.300,00

N.a.

1.300,00

N.a.

Grau de Implementação

•
•

O encontro será realizado entre 16 e 18 de Outubro de 2008.
Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de Estados Membros da
CPLP.

Observações

•
•

O encontro é organizado com o apoio do Consulado de Angola em Portugal;
Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”.
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Seminário Internacional Educação, Ambiente, Turismo Desenvolvimento
Comunitário – São Tomé e Príncipe
Objectivo(s): Reflexão aprofundada sobre as temáticas do Turismo, ambiente e do
Desenvolvimento Comunitário, partindo da estratégia educativa.
Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário realizado; R2) Reflexão desenvolvida; R3)
Conclusões disseminadas aos Estados membros.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Centro de Estudos
Africanos do ISCTE

São Tomé e
Príncipe e
restantes Estados
Membros
presentes

Grau de Implementação

•
•
•

Observações

•

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

1.500,00

N.a.

1.500,00

N.a.

O encontro será realizado entre 21 e 28 de Julho de 2008 em São Tomé e Príncipe.
Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de 4 Estados Membros da
CPLP, para além de outros países Europeus.
O seminário é uma das acções integradas do projecto de investigação “Os impactos
do turismo no desenvolvimento comunitário em África: análises e experiências
insulares”, nos contextos de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde.
A organização do evento está a cargo do Centro de Estudos Africanos do ISCTE (CEAISCTE), a Associação Internacional de Investigadores em Educação Ambiental
(NEREA-Investiga), a Direcção-Geral de Ambiente e a Direcção de Turismo e Hotelaria
da República Democrática de São Tomé e Príncipe;
Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”.
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Projecto de Apoio ao Curso de Educadores de Infância, na Guiné-Bissau
Objectivo(s): Contribuir para a qualidade da Educação na Guiné-Bissau, através do
reforço escolar, nas áreas da Matemática e Língua Portuguesa, das alunas do Curso de
Educação de Infância promovido pela Comissão Interdiocesana de Educação e Ensino
Resultado(s) Esperado(s): R1) Reforço Escolar das alunas do Curso de Educadoras de
Infância da CIEE realizado; R2) 24 Educadoras de infância reforçadas na áreas da
Matemática e Língua Portuguesa; R3) 50H de reforço escolar em língua portuguesa
ministradas; e R4) 50H de reforço escolar em matemática ministradas.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Instituto de
Solidariedade e
Cooperação
Universitária (ISU)

Guiné-Bissau

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

4.550,00

2.800,00

N.a.

2.800,00

N.a.

Grau de Implementação

•

O projecto será desenvolvido durante o mês de Agosto de 2008, no Liceu João XXIII.

Observações

•

O projecto contribuirá para a promoção dos ODM na RGB e consequente concretização
de objectivos prioritários de desenvolvimento sustentável naquele país;
A acção em apreço foi já financiada pela CPLP numa das suas fases anteriores;

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

II Mostra de Saúde e Prevenção nas Escolas do Brasil
Objectivo(s): Discussão das futuras actividades de cooperação dentro da rede técnica de
cooperação em HIV/SIDA da CPLP
Resultado(s) Esperado(s): Discussão sobre futuras actividades de cooperação dentro
da rede técnica de cooperação em HIV/SIDA da CPLP aprofundada.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Universidade de
Brasília

Brasil e restantes
EM

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

3.817,81

N.a.

3.817,81

N.a.

Grau de Implementação

•

A acção decorreu na Universidade de Brasília entre 1 e 3 de Junho de 2007.

Observações

•

O projecto representou uma acção conjunta dos Ministérios da Saúde e Educação do
Brasil em parceria com a UNESCO, FNUAP e UNICEF.
Os representantes dos Ministérios da Saúde da CPLP no projecto SPE, manifestaram
em Fevereiro de 2007, em reunião havida na cidade da Praia (Encontro Laços SulSul), interesse na realização desta II mostra.

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

1ª Edição do Concurso “Terminemos este conto” – 2007/2008
Objectivo(s): O1) Incentivar e promover o intercâmbio de jovens, com o objectivo de
formação e troca de experiências através da implementação de programas específicos,
particularmente no âmbito o ensino, da cultura e do reforço da língua portuguesa; O2)
Afirmação internacional da CPLP, através da cooperação com outras organizações
internacionais
Resultado(s) Esperado(s): R1) Intercâmbio entre jovens reforçado; R2) Contacto com
a literatura dos Estados Membros incrementada; R3) Reforço do domínio da língua
incentivado; e R4) Fortalecimento da cooperação da CPLP com outras organizações
incrementado

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

Entidade
Executora
Secretariado
Executivo

Grau de Implementação

Beneficiário (s)

Estados Membros

•
•

•

Observações

2008-07-09

•

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

4.768,28

N.a.

4.768,28

N.a.

Nesta Iª Edição do Concurso participaram 3 Estados membros da CPLP: o Brasil,
Portugal e São Tomé e Príncipe
Três jovens terminaram com originalidade, equilíbrio e domínio da linguagem os
contos iniciados por três renomados escritores: O Conto de Verão nº2: Bandeira
Branca de Luís Fernando Veríssimo (Brasil), A Casa dos Animais, conto inédito da Lídia
Jorge (Portugal) e Makuta – Antigamente lá na Roça de Joaquim Rafael Branco (São
Tomé e Príncipe – ex- Secretário Executivo Adjunto da CPLP).
O projecto foi concluído com a atribuição dos prémios aos jovens dos referidos países
(uma viagem a Portugal e ao Brasil, para o representante português, sob o mote
“Uma Semana cultural em …”) em cerimónia realizada no SE da CPLP em Março de
2008.
O Concurso “Terminemos Este Conto” é uma iniciativa conjunta da CPLP, do IILP e da
União Latina, lançada em Maio de 2007 na sede do Instituto Internacional de Língua
Portuguesa, em Cabo Verde.
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Edição do livro “Sociedade Civil e Política de Angola – Contexto Regional e
Internacional”
Objectivo(s): Estimular uma reflexão alargada e discussão em torno das questões
relacionadas com a sociedade civil e o seu potencial para a mudança sócio-politicoeconómica, no seio do processo de democratização em Angola.
Resultado(s) Esperado(s): Conferência realizada e livro publicado.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

2008-07-09

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Faculdade de
Economia e Centro
de Estudos Sociais
da Universidade de
Coimbra

Angola

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

4.500,00

N.a.

4.500,00

N.a.

Grau de Implementação

•

O livro será lançado no quadro da conferência internacional sobre “Sociedade Civil e
Democracia em Angola: contexto nacional, regional e internacional – potencial de
mudança”, em Agosto de 2008, a realizar na Universidade Católica de Angola

Observações

•

A conferência e a publicação do livro antecedem a realização de um acto eleitoral em
Angola.
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Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

Edição do livro “Coisas e Sabores”
Objectivo(s): Divulgação e preservação de valores culturais e gastronómicos dos
Estados da CPLP
Resultado(s) Esperado(s): Edição e publicação de 500 exemplares do livro e sua ampla
divulgação.

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Escola E.B 2/3 Dr.
José dos Santos

Angola

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

1.500,00

N.a.

1.500,00

N.a.

Grau de Implementação

•

O livro foi lançado em Junho de 2008.

Observações

•

O livro não tem fins comerciais e possui um carácter escolar com fins didácticos e
pedagógicos
O tratamento de temas ligados à gastronomia, alimentação, história, geografia, clima,
cultura e recursos económicos fazem parte do livro

•

2008-07-09

Valor
Total do
Projecto
EUR

40

Título da Acção Pontual
Objectivo(s) e Resultado(s)
Esperado(s)

I Festival Multicultural da CPLP
Objectivo(s): Divulgação e intercâmbio de valores artísticos e culturais dos Estados da
CPLP no quadro de um processo de aproximação junto da sociedade civil
Resultado(s) Esperado(s): Festival realizado

Entidade
Financiadora
Secretariado
Executivo

2008-07-09

Entidade
Executora

Beneficiário (s)

Secretariado
Executivo

Estados Membros

Valor
Total do
Projecto
EUR

Recursos
do FE

Valor
consignado

Valor
dispendido

Saldo
Actual

EUR

EUR

EUR

EUR

N.a.

5.999,95

N.a.

5.999,95

N.a.

Grau de Implementação

•

A acção desenvolveu-se em Maio de 2008, no contexto da “Semana Cultural da CPLP”,
iniciativa da Presidência da Guiné-Bissau.

Observações

•

Esta acção contou com a participação de grupos de danças e cantares dos 8 Estados
membros da CPLP.
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