RELATÓRIO FINAL,
II REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Lisboa, 15 e 16 de Março de 2001
INTRODUÇÃO
Realizou-se nos dias 15 e 16 de Março de 2001, na sede do Secretariado Executivo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) a II Reunião Extraordinária dos
Pontos Focais de Cooperação.
1. SESSÃO DE ABERTURA E CONSTITUIÇÃO DA MESA
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais, o representante do Conselho
Nacional da Resistência Timorense, representantes das Embaixadas dos Estados
membros e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.
A sessão foi presidida pela Senhora Dra. Maria Manuela Lucas, Ponto Focal de
Moçambique, país que detém a presidência do Conselho de Ministros da CPLP, que na
ocasião saudou todos os presentes e desejou pleno sucesso na realização dos trabalhos.
Integraram ainda a mesa a Senhora Secretária Executiva da CPLP, Embaixadora Dulce
Maria Pereira e o Senhor Secretário Executivo Adjunto, Dr. Zeferino Martins. A
Senhora Dra. Ana Pau1a Xavier Alvim, Ponto Focal de São Tomé e Príncipe, país que
acolherá a próxima Reunião Ministerial, foi designada como relatora da reunião.
Na intervenção da Senhora Secretária Executiva a mesma agradeceu a todos os
presentes pela prontidão com que se disponibilizaram em comparecer a esta reunião. Na
oportunidade relatou os encontros mantidos com Organismos Internacionais no sentido
de angariar recursos para os projectos de interesse da Comunidade, visando diminuir a
demanda pelos recursos do Fundo Especial.
2. APROVAÇÃO DA AGENDA
A agenda foi aprovada por unanimidade.
3. Situação do Plano Indicativo do Fundo Especial
O Senhor Secretário Executivo Adjunto fez uma apresentação global da situação dos
projectos aprovados no Plano Indicativo do Fundo Especial. Foi feita uma avaliação dos
projectos constantes no Plano Indicativo e verificou-se que a maior parte estavam em
fase de preparação. Neste sentido, o Secretariado Executivo e os Pontos Focais
comprometeram-se a agilizar os mecanismos para a implementação destes projectos.
4. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO, APRESENTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS
A Senhora Secretária Executiva deu a conhecer o Plano de Acção da CPLP e o Plano de
Actividades do Secretariado Executivo que consiste no reagrupamento dos projectos em
quatro áreas.
Os Pontos Focais tomaram nota da proposta apresentada e reiteraram a prioridade de
implementação dos projectos inscritos no Plano Indicativo e aprovados na Cimeira de
Maputo.
Em relação aos procedimentos para a apresentação, análise e aprovação dos projectos
pelos Pontos Focais, os representantes do Brasil e de Portugal comprometeram-se a
enviar ao Secretariado Executivo uma proposta para ser distribuída aos Pontos Focais e
que será examinada na III Reunião Ordinária dos Pontos Focais a ser realizada em São
Tomé e Príncipe.
Tendo em vista uma melhor coordenação das acções de cooperação no âmbito da CPLP,
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os Pontos Focais recomendam ao Secretariado Executivo que as comunicações aos
sectores sejam feitas através dos mesmos.
5. APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROJECTOS
Na sequência das decisões tomadas pelos Chefes de Estado e de Governo, o
Secretariado Executivo apresentou na reunião doze novas propostas de projectos. Os
Pontos Focais manifestaram a sua concordância quanto ao mérito dos temas por irem de
encontro às preocupações dos Estados membros.
Os Pontos Focais salientaram a necessidade de consultar os órgãos sectoriais
competentes para emissão de um parecer sobre as mesmas, que deverá ser remetido ao
Secretariado Executivo até 30 de Abril de 2001.
Foi acrescentado um projecto sobre a Reconstrução e Reabilitação da Guiné Bissau,
elaborado e apresentado por um técnico guineense, em parceria com o Secretariado
Executivo, o qual mereceu uma apreciação positiva dos Pomos Focais. Estes sugeriram
a sua tramitação para apreciação do Comité de Concertação Permanente, após maior
detalhe das acções e do respectivo orçamento, face à importância e urgência do apoio
àquele Estado membro.
O Ponto Focal de São Tomé e Príncipe informou que será apresentada na III Reunião
Ordinária dos Pontos Focais a proposta de projecto relativa ao Centro Internacional da
Juventude naquele país.
Ficou decidido que para a próxima reunião o Secretariado Executivo deverá enviar aos
Pontos Focais as propostas de novos projectos com a antecedência mínima de 30 dias.
6. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES COORDENADAS PELO
SECRETARIADO EXECUTIVO
Foi apresentada uma proposta de calendário de reuniões a serem realizadas no 1º
semestre do corrente ano.
O Secretariado Executivo continuará a articular com os Pontos Focais a preparação e a
confirmação das datas previstas das reuniões, que deverão ser realizadas antes da
próxima Reunião dos Pontos Focais.
7. DIVERSOS
Quanto às tarefas que deverão ser executadas pelo Secretariado Executivo, os Pontos
Focais realçaram a importância do conteúdo da Acta da V Reunião Ordinária do
Conselho de Ministros, realizada em Maputo.
A Reunião dos Pontos Focais contou com a honrosa visita dos membros do Comité de
Concertação Permanente, durante a qual o Presidente em exercício daquele órgão
endereçou uma mensagem de estímulo.
A terminar, os Pontos Focais agradeceram o empenho de todos os participantes à
reunião e o esforço destes e do Secretariado Executivo para o sucesso da mesma.
Exprimiram igualmente o seu reconhecimento pelo excelente acolhimento por parte do
Secretariado Executivo e das autoridades portuguesas.
Feito em Lisboa, a 16 de Março de 2001.
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