I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maputo, 13 e 14 de Julho de 2000
INTRODUÇÃO
Em cumprimento do acordado na II Reunião dos Pontos Focais realizada na Curia,
Portugal, em 10 e 11 de Abril de 2000, os Pontos Focais de Cooperação reuniram-se
com o Secretariado Executivo nos dias 13 e 14 de Julho de 2000, em Maputo
Moçambique.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi constituída pelo Ponto Focal do país que detém a Presidência do Conselho
de Ministros, Angola, Embaixador Francisco Romão de Oliveira e Silva, pelo Ponto
Focal do país que detém a Presidência da CPLP, Cabo Verde, Dr. Domingos
Mascarenhas, pela Dra. Felisbela Godinho, Assessora para os Assuntos Económicos do
Secretariado Executivo, em representação do Secretário Executivo da CPLP, Dr.
Marcolino Moco, e pelo Relator, Dr. Fernando Conselho, Ponto Focal do país anfitrião,
Moçambique.
APROVAÇÃO DA AGENDA
A Agenda foi aprovada por unanimidade.
SESSÃO DE ABERTURA
Na sessão de abertura estiveram presentes os Pontos Focais ou representantes de todos
os Estados membros, representantes das respectivas Embaixadas, do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação e de outros Ministérios de Moçambique, a
Representante do CNRT em Portugal e Assessores do Secretariado Executivo da CPLP.
A sessão foi presidida e aberta pelo Embaixador Francisco Romão de Oliveira e Silva
que saudou todos os presentes, exprimiu o seu reconhecimento pelo excelente
acolhimento proporcionado pelas entidades moçambicanas e fez votos de sucessos nos
trabalhos.
A seguir, usou da palavra a Dra. Felisbela Godinho, que, em nome do Secretário
Executivo, saudou os presentes e se referiu à relevância da reunião, fazendo votos para
que os trabalhos terminassem coroados de êxito.
APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS
O Secretariado Executivo fez a apresentação dos projectos inscritos no Plano Indicativo
de Utilização do Fundo Especial. A filosofia que preside à realização de projectos,
baseia-se no carácter do Fundo Especial, que tem a natureza de fundo público aberto a
contribuições voluntárias, públicas e privadas, dos Estados membros e de outros
Estados ou entidades fora da CPLP. Pretende-se que os projectos sejam financiados com
a comparticipação dos Estados proponentes, pelo Fundo Especial no valor decidido
pelos Estados membros e por financiamentos e externos à Comunidade.
Para cada projecto, competirá ao CCP decidir sobre o projecto de orçamento e
financiamento respectivo.
O Plano Indicativo encontra-se dividido em grandes áreas, tendo sido atribuída a cada
uma delas uma percentagem meramente indicativa como parâmetro da distribuição do
Fundo, procurando-se assim criar um maior equilíbrio da aplicação das verbas:
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Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Grupo VI

IILP
Educação e Promoção de Língua Portiguesa
Cooperação Geral
Acções Pontuais
Acções de Solidariedade
Fundo de Reserva

20%
30%
30%
5%
7%
8%

Os Estados membros manifestaram a sua concordância com as indicações acima
apresentadas na utilização do Fundo Especial.
DISCUSSÃO DOS PROJECTOS
GRUPO I - IILP - Instituto Internacional de Língua Portuguesa
01 - Programa de Acção
Os Pontos Focais manifestaram a sua estranheza pela não apresentação do Relatório e
Programa de Acção da incumbência do Director Executivo Provisório do IILP e
sublinharam a necessidade da sua apresentação com a máxima urgência.
GRUPO II - EDUCAÇÃO
02 - Curso em Gestão e Administração Escolar para Dirigentes
O projecto foi proposto pelo ICP que, conjuntamente com o Instituto Nacional de
Administração de Portuga (INA), financiará uma parte dos custos, ainda por definir.
Trata-se de uma acção complementar às acções definidas em Reunião dos Ministros da
Educação.
Os Estados membros manifestaram o seu acordo quanto ao mérito do projecto
apresentado, devendo, no entanto, ser discutida numa fase posterior a lista dos
participantes.
03 - Curso de Formação de Técnicos de Educação
O projecto foi proposto pelo ICP que, conjuntamente com o Instituto Nacional de
Administração de Portugal (INA) financiará uma parte dos custos, ainda por definir.
Trata-se de uma acção complementar às acções definidas em Reunião dos Ministros da
Educação.
Os Estados membros manifestaram o seu acordo quanto ao mérito do projecto
apresentado. Recomendaram, no entanto, a redução de custos e a consolidação, num
único projecto, dos dois documentos.
04 - Acções de Formação na Área dos Arquivos destinadas aos PALOP
O Projecto foi proposto pelo ICP e pelo Ministério da Cultura de Portugal (Torre do
Tombo).
Os Pontos Focais sublinharam a importância deste projecto, mas recomendaram a sua
adequação tendo em vista a complementaridade com projectos já definidos no âmbito
do PIR / PALOP 2. Seria aconselhável, por exemplo, uma maior incidência na formação
de quadros no sub-grupo de arquivos definitivos. O projecto constará do Plano
Indicativo, devendo ser objecto de reestruturação e adequação em trabalho conjunto a
realizar pelo ICP, Torre do Tombo e Secretariado Executivo, tendo-se em conta o
trabalho desenvolvido nesta matéria pelo Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa.
05 - 2° Concurso CPLP – 1ª Obra
Os Pontos Focais apoiaram esta iniciativa do Secretariado Executivo e recomendaram a
elaboração de um projecto detalhado sobre o Concurso, devendo ser envolvidos, para
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além do Instituto Camões, outros parceiros comunitários.
GRUPO III - COOPERAÇÃO GERAL
06 - Aliança das Agências de Língua Portuguesa
Os Pontos Focais reconheceram o interesse do Projecto. No entanto, como a sua
distribuição foi feita tardiamente, ficou acordado que cada Ponto Focal solicitará à
respectiva Agência a realização de uma reunião urgente de todas as Agências
envolvidas, a fim de procederem à reestruturação técnica do Projecto.
Os Pontos Focais decidirão, com igual urgência, da integração do Projecto no Plano
Indicativo, tendo presentes as conclusões da Reunião acima referida .
07 - Programa de Reabilitação da Guiné-Bissau
Tratando-se de um Programa já anteriormente aprovado, o Secretariado Executivo
informou os Pontos Focais sobre as acções já realizadas e justificou a manutenção no
Plano Indicativo pelo facto de ainda faltarem executar projectos na área da
Administração Pública.
08 e 09 - Centro Regional de Excelência em Administração Pública e Centro
Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
Os dois projectos foram propostos pela ABC e mereceram a aprovação de todos os
Estados membros. ABC irá co-financiar cada um destes projectos com USD 200.000.
Os Pontos Focais tomaram nota do interesse manifestado pelos Estados interessados em
receber um dos referidos Centros, decisão que será tomada pelo Conselho de Ministros.
10 - Seminário Estatísticas do Género
O Secretariado Executivo informou que se trata de uma acção constante do Programa
Estatístico da CPLP, já anteriormente aprovado. O Seminário terá lugar no segundo
semestre de 2000 em Maputo, após aprovação pelo CCP.
11 - DelNet - Desenvolvimento Local
O projecto foi proposto pelo Secretariado Executivo/OIT - CIF.
Os Pontos Focais recomendaram ao Secretariado Executivo que trabalhe com a OIT no
sentido da redução dos custos do projecto, e que elabore uma nova proposta sobre a
distribuição das bolsas pelos Estados membros. O projecto constará do Plano Indicativo,
devendo ser reestruturado de acordo com as recomendações feitas.
O Ponto Focal de Cabo Verde anunciou que, dado o seu país ter já recebido a doação de
11 bolsas de uma instituição fora da Comunidade, cederia a Timor Leste o número de
bolsas que lhe viessem a ser atribuídas.
12 - Base de Dados
O Secretariado Executivo informou que foi solicitada aos Estados membros a indicação
de duas empresas que deverão posteriormente ser convidadas a apresentar cotações com
base nos Termos de Referência já elaborados. O Secretariado recebeu já algumas
respostas, devendo agora prosseguir com o convite às empresas indicadas, para
posterior selecção da melhor oferta.
13 - Desenvolvimento de Tecnologias de Formação e Treinamento de Recursos
Humanos nos PALOP e Timor-Leste
Os proponentes do projecto, a ABC, e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), vão
reformular e apresentar uma versão mais consolidada do mesmo. No entanto, dados os
antecedentes deste projecto e a sua qualidade, ele deverá constar do Plano Indicativo.
14 - Curso de Administração e Gestão Moderna de Portos – 2ª Sessão
O projecto foi proposto pelo Secretariado Executivo/UNCTAD/APL, e terá lugar em
Lisboa em Dezembro de 2000. Tratando-se da segunda fase de um projecto já iniciado,
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os Pontos Focais propuseram que seja previlegiada a presença dos mesmos
participantes, assegurando, assim, a continuidade desta acção de formação.
15 - Estatísticas da Educação
Trata-se igualmente de uma acção do Programa Estatístico da CPLP, já aprovado. Os
Pontos Focais manifestaram o seu acordo quanto ao mérito do projecto apresentado.
O Secretariado Executivo sublinhou que a III Reunião dos Ministros da Educação
tomou conhecimento deste projecto, tendo sublinhado a relevância do mesmo.
16 - Estágios
Os Pontos Focais recomendaram ao Secretariado Executivo que este projecto fosse
retirado do Plano Indicativo até à elaboração de um estudo detalhado sobre o assunto.
GRUPO IV - ACCÕES PONTUAIS
O Secretariado Executivo e os Estados membros relembraram que, de acordo com o
regimento do Fundo Especial, Artigo 7°, o Conselho de Ministros deverá fixar, para o
exercício de 2001, o montante para financiamento de acções pontuais, mediante
proposta do Secretário Executivo.
GRUPO V - ACCÕES DE SOLIDARIEDADE
O Secretariado Executivo informou que, em relação a Angola, estão em curso contactos
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com vista à realização de acções de apoio à
criança. Em relação a Timor-Leste, prosseguirá a actividade da CPLP de recolha de
apoios e donativos.
GRUPO VI - FUNDO DE RESERVA
Os Pontos Focais concordaram com a proposta do Secretariado Executivo no sentido de
se criar um Fundo de Reserva destinado a financiar outros projectos que venham
posteriormente a ser propostos, ou a reforçar, se necessário, aqueles que já constam do
Plano Indicativo.
Nota de Registo
Os Pontos Focais manifestaram o desejo unânime de que Timor–Leste seja incluído em
todos os projectos desenvolvidos pela CPLP.
Sessão de Encerramento
A Sessão de Encerramento foi presidida pelo Dr. Domingos Mascarenhas, Ponto Focal
de Cabo Verde, que agradeceu o empenho de todos os Pontos Focais nesta Reunião,
tendo contribuindo deste modo para o êxito dos trabalhos.
Estiveram presentes todos os Estados membros, e a representante do CNRT.
Agradecimentos
Os Pontos Focais agradeceram às entidades moçambicanas o excelente acolhimento
dispensado a todas as delegações, congratularam-se com o nível da organização e o
conteúdo dos documentos apresentados pelo Secretariado Executivo e manifestaram o
seu apreço pelo trabalho desenvolvido pelos redactores.

Feito em Maputo, a 14 de Julho de 2000.
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