RELATÓRIO FINAL
IV REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Lisboa, 27 e 28 de Fevereiro de 2002

INTRODUÇÃO
Realizou-se em Lisboa (Portugal) nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2002 a IV Reunião
dos Pontos Focais de Cooperação.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi constituída pelo Ponto Focal do país que detém a Presidência do Conselho
de Ministros da CPLP, São Tomé e Príncipe, Dra. Ana Paula Xavier Alvim, pela
Secretaria Executiva da CPLP, Embaixadora Dulce Maria Pereira, pelo Secretário
Executivo Adjunto, Dr. Zeferino Martins e pela Assessora para os Assuntos
Económicos e de Cooperação da CPLP, Dra. Jovelina Imperial.
Estiveram presentes à Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
APROVAÇÃO DA AGENDA
Foi aprovada a agenda, com algumas alterações.
SESSÃO DE ABERTURA
A Sessão foi presidida pelo Embaixador da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, Sua Excelência Embaixador Gabriel Costa, Presidente do Comité de
Concertação Permanente da CPLP, que saudou os presentes, deu boas vindas às
delegações e fez votos de sucesso nos trabalhos.
A Secretária Executiva da CPLP agradeceu o esforço de todos no trabalho de
estruturação dos Centros de Excelência. Seguidamente salientou a importância de uma
melhor articulação entre os Pontos Focais e o Secretariado Executivo, tendo em vista o
objectivo de alcançar resultados mais produtivos e uma melhor concertação dos
trabalhos. Finalizou, considerando a importância na intensificação dos esforços no
sentido de dar maior visibilidade às acções de cooperação desenvolvidas no âmbito da
pela CPLP.
Apresentadas as delegações, passou-se de imediato à discussão dos pontos constantes da
Agenda.
1. APRESENTAÇÃO PELO SECRETARIADO EXECUTIVO, DA SITUAÇÃO
ACTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO INDICATIVO DO FUNDO
ESPECIAL, APROVADO EM SÃO TOMÉ, EM JULHO DE 2001, E DOS
PROJECTOS EM NEGOCIAÇÃO E EXECUÇÃO APROVADOS NOS PLANOS
INDICATIVOS ANTERIORES.
Foi distribuída a primeira versão do Relatório do Fundo Especial de actividades e
financeiro, cuja apresentação foi feita pelo Secretariado Executivo, referindo que na sua
elaboração foram seguidas as orientações do Conselho de Ministros e da Reunião dos
Pontos Focais de São Tomé e Príncipe, bem como da Conferência dos Chefes de Estado
e Governo, de Maputo.
Na oportunidade foi esclarecido que este documento é uma proposta e, como tal, poderá
sofrer as modificações e acréscimos considerados pertinentes. Os Pontos Focais
reconheceram o esforço desenvolvido pelo Secretariado Executivo na elaboração dos
Relatórios mas, dado que não houve tempo suficiente para uma análise detalhada do
documento, ficou decidido o envio das suas sugestões no prazo de 30 dias, por forma a
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serem incluídas nos Relatórios a serem aprovados na reunião do Comité de Concertação
Permanente do mês de Abril.
No entanto, por sugestão das delegações, foi apresentada pelo Secretariado Executivo a
avaliação do grau de implementação dos Planos Indicativos de Maputo e São Tomé.
Após a apresentação, foram feitas as seguintes observações:
¾ Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes - Portugal informou
que a selecção dos participantes será concluída brevemente e que o curso
ocorrerá ainda no primeiro semestre de 2002.
¾ Curso de Formação de Técnicos de Educação - Portugal informou que terá lugar
também no 2° Semestre de 2002, ao passo que, quanto ao Curso de Formação de
Arquivos para os PALOP, foi solicitado o adiamento da sua implementação,
dado que esta está condicionada a uma articulação com PIR-PALOP (Programa
Indicativo Regional dos Países de Língua Oficial Portuguesa / EU).
¾ Centro de Excelência para Administração Pública, em Maputo - Dada a
dificuldade de encontrar um prédio para abrigar o Centro, o Governo de
Moçambique está comprometido a procurar com a CPLP fundos para construção
de um edifício de raiz. No entanto e com vista a agilizar o projecto aprovado em
2000, o representante de Moçambique informou que o seu país não colocará
objecção à discussão pelos Ponto Focal de alternativas mais imediatas para a
implementação do Centro. O encaminhamento de uma proposta dos Ponto
Focais terá que ser feita ao Conselho de Ministros da CPLP, órgão competente
na matéria.
¾ Centro de Excelência de Desenvolvimento Empresarial, em Luanda - Angola
reiterou estarem criadas as condições necessárias para iniciar os cursos e reiterou
igualmente a disponibilidade de condições de alojamento para os participantes
dos cursos. O Ponto Focal do Brasil informou que por ocasião da 51ª Reunião do
Comité de Concertação Permanente (CCP) foi aprovado que a Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) ficasse responsável pela coordenação do
referido projecto. Informou que o inicio do projecto consistirá na indicação
conforme prevista na Convenção da equipe permanente e da realização dos
primeiros cursos de capacitação, tão logo seja aprovada.
2. APRESENTAÇÃO PELO
SECRETARIADO EXECUTIVO DOS
RESULTADOS DA III REUNIÃO DE COORDENADORES NACIONAIS DE
DST/AIDS DA CPLP E APROVAÇÃO DOS SEUS DESDOBRAMENTOS
O Secretariado Executivo apresentou o Relatório da III Reunião de Coordenadores
Nacionais de DST/AIDS da CPLP, realizada em Brasília em Dezembro de 2001, que
contou com a participação de todos os Estados membros à excepção de São Tomé e
Príncipe. Informou da assinatura dos termos de colaboração CPLP-ONUSIDA, bem
como do plano de actividades.
Relativamente ao Programa de Apoio à Luta contra as DST/HIV/SIDA nos Países de
Língua Oficial Portuguesa, os Pontos Focais exortaram o Secretariado Executivo a
prosseguir o trabalho já desenvolvido no sentido de encontrar fontes de financiamento
que permitam levar a cabo a sua execução, tendo sido aprovado o respectivo Plano de
Actividades.
3. INFORMAÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO SOBRE O PROGRAMA
DE APOIO À GUINÉ-BISSAU.
- Informação do Ponto Focal do Brasil sobre o Projecto na área de "Formação
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Profissional"
Na Reunião dos Pontos Focais de São Tomé e Príncipe foi solicitado que o Brasil
apoiasse a formatação deste projecto, através da ABC. Dado a apresentação do Brasil
implicar num redimensionamento do projecto, a Guiné-Bissau considerou mais
oportuno um tratamento bilateral do mesmo, pelo que se comprometeu a formalizar ao
Brasil por escrito esse seu entendimento.
A Guiné-Bissau comprometeu-se ainda a apresentar a curto prazo novos projectos por
forma a absorver o montante constante no Projecto de Apoio à Guiné-Bissau no valor
ora disponível de USD 137.000,00.
4. PROJECTOS APROVADOS POR MÉRITO NA III REUNIÃO DOS PONTOS
FOCAIS
4.1. "Recuperação do Acervo Histórico"
Este projecto aprovado por mérito na Reunião dos Pontos Focais de São Tomé e
Príncipe teve inicio em Janeiro de 2002, encontrando-se actualmente a trabalhar no
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) dois técnicos, um da Guiné-Bissau e outro do
Brasil. O Secretariado Executivo referiu ter conhecimento de factores que têm
dificultado o bom desenvolvimento dos trabalhos.
Ouvidos os técnicos em questão durante a Reunião, concluiu-se que as dificuldades
advêm do facto do AHU estar em obras. Todavia, os investigadores estão dispostos a
prosseguir as suas pesquisas, pelo que o Secretariado Executivo e Portugal
desenvolverão os esforços necessários no sentido de procurar dar continuidade ao
projecto.
4.2. Apoio à capacitação de Recursos Humanos, em Saúde nos PALOP
Após as alterações introduzidas por sugestão de Portugal, o projecto foi aprovado. Na
Reunião de São Tomé, o Brasil fez aportes financeiros ao Fundo Especial, para a
execução do primeiro ano do projecto.
4.3. Cooperação Técnica em Telecomunicações
Este projecto foi aprovado, com a recomendação de vir a integrar a área dos Correios,
numa segunda etapa, conforme proposta apresentada por Portugal. Para tanto, foi
sugerido encontro entre os técnicos da ANATEL e ANACOM para concertar as
respectivas posições.
4.4. Centro Internacional da Juventude da CPLP
Considerando os diferentes pareceres recebidos de alguns Estados membros, foi
decidido que deverão ser incorporadas as alterações propostas, as quais permitirão
finalizar o documento do Projecto.
Todavia São Tomé e Príncipe propõe o envio de arquitectos para, em conjunto com o
especialista santomense, reavaliar as necessidades de recuperação do edifício
identificado, utilizando para o efeito a verba alocada para a execução do projecto. O
documento final deverá ser enviado ao Secretariado Executivo que o fará circular pelos
Estados membros.
5. CURSO DE ANÁLISE E ENQUADRAMENTO DE PROJECTOS PARA OS
PONTOS FOCAIS
O Brasil informou que o curso decorrerá no próximo mês de Março, na cidade de Natal,
no período de 19 a 23. Este curso será ministrado com o objectivo de capacitar os
Pontos Focais na análise e enquadramento de projectos.
Portugal propôs a integração de elementos do Secretariado Executivo no curso. Esta
proposta foi aprovada por unanimidade.
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6. CAPACITAÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO E DOS PONTOS
FOCAIS NA FORMATAÇÃO DE PROJECTOS E PRAZOS, DIFICULDADES E
MÉTODO DE DECISÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO
DOS PROJECTOS CONCEBIDAS E FINANCIADAS PELA CPLP
Angola sublinhou que os Pontos Focais têm a função e obrigação de coordenar todas as
actividades desenvolvidas na área de cooperação nos Estados membros, no âmbito da
CPLP.
A Guiné-Bissau referiu as grandes dificuldades de articulação com os outros países,
nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de prazos para emissão de pareceres
ou apresentação de documentos. Estas dificuldades derivam sobretudo da falta de
equipamentos. Igualmente, São Tomé e Príncipe alertou para as carências com que se
debate e que impedem o bom desenvolvimento das tarefas inerentes a um Ponto Focal.
Angola reforçou que os Estados membros têm a obrigação de habilitar
convenientemente os gabinetes dos Pontos Focais de apoio à CPLP.
O Secretariado Executivo propôs o desenho de um projecto multilateral, com o
objectivo de melhorar as infraestruturas básicas dos Pontos Focais da Guiné-Bissau e de
São Tomé e Príncipe.
Neste contexto, foi apresentada pela Guiné-Bissau uma proposta de acção pontual de
estruturação do gabinete de apoio à CPLP, recorrendo ao Fundo destinado ao Projecto
de Apoio à Guiné-Bissau.
O Secretariado Executivo falou das dificuldades internas para a formatação dos
projectos bem como na dificuldade dos prazos de entrega e movimentação de
documentos.
Foi levantada ainda a preocupação sobre os prazos estabelecidos para o cumprimento
dos mecanismos de tramitação de projectos. O Secretariado Executivo esclareceu que o
mecanismo habitual é a compatibilização de pareceres e envio para os Estados
proponentes para reformatação. Foi estabelecido o prazo de 90 dias, sendo 30 dias para
apresentação de pareceres por parte dos Estados membros, 30 dias para
compatibilização, consulta e envio à Entidade Proponente, e 30 dias para a finalização
do projecto por parte da Entidade Proponente e reenvio ao Secretariado Executivo, que
por sua vez levará à Reunião dos Pontos Focais para a sua aprovação.
Caso os Estados membros não cumpram os prazos estabelecidos, deverão informar o
Secretariado Executivo dessa dificuldade. Não se pronunciando no prazo estabelecido,
será entendido não terem qualquer objecção ao projecto.
Ficou decidido que na próxima Reunião dos Pontos Focais em Brasília serão
reavaliados em função dos resultados obtidos nos próximos meses, no que concerne aos
prazos a respeitar até à implementação dos projectos.
O Secretariado Executivo empenhar-se-á com a execução dos projectos, cumprindo com
o definido nos Estatutos.
A Guiné-Bissau insistiu na importância de estabelecer mecanismos que permitam uma
dinâmica mais célere na implementação dos projectos.
7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJECTO RELATIVO A ALIANÇA
DAS AGÊNCIAS NOTICIOSAS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
O Director da ANGOP fez a apresentação do referido projecto na qualidade de
Presidente da Aliança das Agencias Noticiosas dos Países de Língua Portuguesa (ALP).
A reunião agradeceu os esclarecimentos dados pelo Presidente da ALP, e após várias
discussões e concertações internas, sugeriu que o projecto deve manter-se, devendo as
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agencias de informação proceder a uma adequação do projecto para o mesmo ser
subsequentemente apresentado na próxima Reunião dos Pontos Focais, em Julho 2002,
para apreciação.
Angola anunciou a alocação de 93.000 USD ao Fundo Especial, para o inicio do
projecto.
8. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE EVENTUAIS NOVOS PROJECTOS.
São Tomé e Príncipe apresentou duas ideias de projecto, que constam dos anexos V e
VI:
• Quem somos na Comunidade em que estamos;
• Festival Gravana 2002.
Relativamente ao primeiro, a ideia foi considerada meritória, devendo, contudo, ser
aprofundada e formatada num projecto. O Secretariado Executivo comprometeu-se a
apoiar a apresentação do mesmo.
No que diz respeito ao Festival Gravana 2002, considerou-se que igualmente deverá ser
elaborado um projecto a ser apresentado na próxima Reunião dos Pontos Focais,
considerando para o efeito o Fundo Cultural.
A Guiné-Bissau propôs que cada Estados membros organizasse, por ocasião do
aniversário da CPLP, um evento por forma a conferir maior visibilidade à Comunidade.
O Secretariado Executivo apoiou a iniciativa da Guiné-Bissau tendo-se comprometido a
agilizar todos os procedimentos para a concretização destes eventos.
São Tomé e Príncipe sugeriu que tais manifestações fossem reproduzidas no Festival
Gravana 2002.
No que diz respeito à Proposta de Acção Pontual apresentada pelo Ponto Focal da
Guiné-Bissau, para equipar o seu gabinete, e tendo em conta a solicitação semelhante de
São Tomé e Príncipe, a fim de permitir um bom desempenho das tarefas que lhe estão
cometidas, o Secretariado Executivo comprometeu-se a encaminhar o pedido de apoio
no âmbito do Governo Electrónico, no prazo de 30 dias, de modo a viabilizar esta
proposta.
9. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE CONVENÇÕES PARA
CRIAÇÃO DOS CENTROS DE EXCELÊNCIA
O Secretariado Executivo apresentou as propostas para as Convenções para a criação do
Centro de Excelência para a Administração Pública e o Centro de Excelência de
Desenvolvimento Empresarial após análise feita pelos Juristas dos Estados membros.
Foi estabelecido que os presentes documentos serão enviados aos Estados membros
para análise e parecer, devendo estes manifestar-se num prazo de 15 dias. Uma vez
compatibilizadas as alterações, os documentos serão apresentados, num prazo de mais
15 dias, ao CCP para aprovação.
Relativamente à Convenção do Centro Internacional da Juventude de São Tomé e
Príncipe, não foi possível acordar o texto final dado que o mesmo foi distribuído
tardiamente. Deste modo, cada Estado membros procederá a uma análise deste
documento, devendo remeter os respectivos pareceres ao Secretariado Executivo nos
prazos estabelecidos, tendo em vista a sua apreciação na V Reunião dos Pontos Focais.
10. PROPOSTA DE MARCAÇÃO DA V REUNIÃO DOS PONTOS FOCAIS DE
COOPERAÇÃO DA CPLP
Ficou decidido que a próxima Reunião dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP será
realizada nos dias 15 e 16 de Julho de 2002, em Brasília. Esta data fica, contudo,
condicionada à da realização da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da
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CPLP.
COMENTÁRIOS FINAIS
A Secretária Executiva da CPLP, Embaixadora Dulce Maria Pereira, agradeceu aos
Pontos Focais a sua participação e engajamento no desenvolvimento dos trabalhos que
permitiu que se chegasse a bons resultados.
A Presidência congratulou-se pela participação das delegações e pelos resultados
positivos obtidos.
SESSÃO DE ENCERRAMENTO
A Sessão de encerramento foi presidida pela Senhora Dra. Paula Alvim, Ponto Focal de
São Tomé e Príncipe que agradeceu o empenho de todos os Pontos Focais nesta reunião,
tendo contribuído deste modo para o êxito dos trabalhos.
Na oportunidade, em nome dos Pontos Focais, o Embaixador Francisco Romão
sublinhou a importância destes na coordenação das actividades desenvolvidas na área da
Cooperação no âmbito da CPLP.
Os Pontos Focais agradeceram a Portugal e à Comunidade pelo acolhimento dispensado
a todas as delegações, congratularam-se com o bom nível da reunião e manifestaram o
seu apreço pelo trabalho desenvolvido pelo Secretariado Executivo e pela comissão de
redacção do relatório final.

Feita em Lisboa, a 28 de Fevereiro de 2002.
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