RELATÓRIO FINAL
IX REUNIÃO DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA CPLP
INTRODUÇÃO
Realizou-se, nos dias 19 e 20 de Julho de 2004, na cidade de São Tomé, a IX Reunião
Ordinária dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi presidida pelo Embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, Director da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), pelo Brasil, país que detém a Presidência do
Conselho de Ministros da CPLP e integrada pelo Ponto Focal de Cooperação da
República Democrática de São Tomé e Príncipe, Dra. Ana Paula Alvim, e pela
representante do Secretariado Executivo, Conselheira Jovelina Imperial.
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP. A lista
de participantes consta do anexo I.
1. SESSÃO DE ABERTURA.
O Coordenador da Reunião, Embaixador Lauro Moreira, abriu a sessão e, na ocasião, os
Pontos Focais de Cooperação prestaram homenagem póstuma a Sua Excelência o Senhor
Embaixador João Augusto de Médicis, com um minuto de silêncio, pela sua abnegada
dedicação e o seu nobre e árduo trabalho em prol da Comunidade enquanto Secretário
Executivo.
O Ponto Focal de Cooperação da República Democrática de São Tomé e Príncipe, na
qualidade de país anfitrião, saudou as delegações presentes. Expressou votos de sucesso
nos trabalhos e pronunciou o discurso de boas vindas aos delegados à Reunião. O
discurso, na íntegra, consta do anexo II.
O Coordenador da Reunião reafirmou a sua satisfação em participar dos trabalhos deste
órgão, considerando ser muito gratificante poder contribuir para a operacionalização das
políticas e directrizes da Comunidade na promoção dos valores e prioridades de
desenvolvimento, assuntos sempre presentes nas Reuniões de Pontos Focais.
Agradeceu, em nome pessoal e em nome das delegações presentes, ao Governo de São
Tomé e Príncipe, pelo caloroso acolhimento e hospitalidade.
Realçou, ainda, que a concretização das políticas e o alcance dos objectivos da
Comunidade dependem do êxito dos programas e projectos analisados, aprovados e
acompanhados pela Reunião dos Pontos Focais de Cooperação. O discurso, na íntegra,
consta do anexo III.
Em seguida, passou a palavra ao Secretariado Executivo que agradeceu o esforço dos
Estados membros na preparação técnica e na participação na Reunião.
2. APROVAÇÃO DA AGENDA.
A agenda foi aprovada por unanimidade e consta do anexo IV.

3. CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SOBRE
AS ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO.
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O Relatório da Cooperação foi apresentado pelo Secretariado Executivo e contempla o
balanço das actividades realizadas no biénio 2002-2004. As delegações felicitaram o
Secretariado Executivo pelo documento apresentado e manifestaram o seu apreço pelo
esforço na elaboração do referido relatório. Entenderam, ainda, ser um documento rico
em informação e que espelha os esforços empreendidos pelo Secretariado Executivo na
área da cooperação, o que tem contribuído para uma maior visibilidade da Comunidade.
4. BALANÇO DE EXECUÇÃO DO PLANO INDICATIVO DE UTILIZAÇÃO DO
FUNDO ESPECIAL.
Foi apresentado o Balanço do Plano Indicativo de Utilização do Fundo Especial (20022004), onde se fez referência aos projectos e acções pontuais executados ou em curso.
Após o ponto de situação, os Pontos Focais acrescentaram as seguintes informações:
4.1. Projecto “Formação de Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e
Administração Pública” - o curso terá início ainda no segundo semestre de 2004;
4.2. Projecto “Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond” – o projecto já teve
início e o Ponto Focal guineense visitou as aldeias onde as actividades estão a ser
executadas; e
4.3. Projecto “Governo Electrónico – 1ª fase” – a delegação brasileira sugeriu a revisão
do projecto de forma a incluir outras instituições brasileiras, para além do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Informou, ainda, que deverá se realizar, no próximo
mês de Setembro, o Comité Técnico de Coordenadores Nacionais de Governo
Electrónico, já sugerindo como um dos pontos da agenda a reformulação do projecto.
5. CENTROS REGIONAIS DE EXCELÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
O Ponto Focal de Moçambique informou estarem criadas as condições para a
operacionalização do Centro Regional de Excelência em Administração Pública e que o
mesmo funcionará, em regime provisório, no prédio do Instituto Superior de
Administração Pública de Moçambique. Ressaltou que o seu país concorda com a
proposta apresentada pelo Brasil e pelo Secretariado Executivo para a realização da
missão a Maputo, no mês de Setembro de 2004.
5.1. Directrizes para o Recrutamento, Selecção e Contratação da Equipa Base do
Centro de Excelência em Desenvolvimento Empresarial;
Aprovaram o documento elaborado e recomendaram a sua adequação ao Português da
sede. Em seguida, o documento deverá ser submetido ao Comité de Concertação
Permanente (CCP) para aprovação.
6. ESTUDOS LUSITANISTAS NA BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA.
A delegada de Portugal confirmou o co-financiamento do projecto na ordem de 50% do
valor total. A segunda fase do projecto será revisada de acordo com a solicitação da
Fundação Luso-Brasileira, nomeadamente, as rubricas orçamentárias “Comunicações em
geral” e “Comparticipação nos serviços administrativos adstritos”.
7. ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS SOBRE O
COMBATE À MALÁRIA.
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Após a reunião do grupo de trabalho de redacção constituído pela Reunião dos Pontos
Focais, o documento recebeu parecer favorável e deverá ser submetido ao CCP para
aprovação.
8. APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS:
8.1. Proposta de projecto - Mapeamento de Propostas e de Práticas Pedagógicas
Actuais na Alfabetização e na Educação Continuada de Jovens e Adultos (com
destaque especial para acções voltadas para mulheres) em Língua Portuguesa.
Foi feita a apresentação preliminar sobre proposta de levantamento das práticas
pedagógicas na educação continuada de jovens e adultos, em todos os Estados membros da
CPLP. Prevê-se que o projecto seja apresentado na próxima Reunião dos Pontos Focais.
9. REAPRESENTAÇÃO DE PROJECTOS.
9.1.PMN – “Promoção de um Micro Negócio”;
Portugal informou que o projecto deverá ser reapresentado na próxima Reunião dos Pontos
Focais, com as alterações sugeridas na VIII Reunião.
9.2. CPLP/Delnet – Programa de Apoio, em Língua Portuguesa, ao Desenvolvimento
Local do Centro Internacional de Formação da Organização Internacional do
Trabalho (CIF-OIT);
Segundo a proposta de Portugal e Cabo Verde, decidiu-se que os Pontos Focais deverão
analisar as alterações introduzidas na proposta de projecto com vista à decisão na
próxima Reunião dos Pontos Focais. Os Estados membros se comprometeram a consultar
as entidades privadas sobre o seu interesse em participar do projecto.
9.3.Seminário Metodológico para Professores de História.
O Delegado da Guiné-Bissau pediu a retirada da proposta de acção pontual, informando
que será apresentada, na próxima Reunião dos Pontos Focais, proposta mais abrangente.
10. DIVERSOS.
10.1. Inclusão da CPLP na lista das organizações multilaterais elegíveis para APD
no âmbito do CAD da OCDE.
A delegada de Portugal informou que o seu país, membro do Comité de Apoio ao
Desenvolvimento da OCDE, solicitou a inclusão da CPLP na lista das organizações
internacionais multilaterais elegíveis para a recepção de ajuda pública ao desenvolvimento
(APD).
10.2. Anemia Falciforme
A delegação brasileira anunciou o crescente interesse, tanto por parte do Governo quanto
por parte da Sociedade Civil brasileira, com particular destaque para a Associação do
Estado de São Paulo da Anemia Falciforme, em desenvolver projectos de combate a essa
enfermidade, em conjunto com os países membros da CPLP. O Ponto Focal brasileiro
comprometeu-se a enviar aos Estados membros, via Secretariado Executivo, as
informações sobre as actividades de combate à Anemia Falciforme, e propôs o
intercâmbio de dados sobre esse tema entre os Estados membros.
10.3.
Revisão do Manual de Elaboração de Projectos Apoiados pelo Fundo
Especial.
Decidiu-se que o “Manual de Elaboração de Projectos Apoiados pelo Fundo Especial”
deverá ser revisto antes da sua disponibilização por meio do portal da CPLP na Internet.
Nesse sentido, a delegação brasileira forneceu ao Secretariado Executivo uma proposta do
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documento revisto para posterior distribuição e apreciação dos Pontos Focais. Os Estados
membros comprometeram-se a remeter os seus pareceres ao Secretariado Executivo com a
maior urgência possível.
11. INTERVENÇÃO DOS CONVIDADOS.
11.1. Dr. Rui de Barros, Comissário da Guiné-Bissau na UEMOA.
O Comissário da Guiné-Bissau na UEMOA esteve impossibilitado de comparecer à sessão.
11.2. Representantes do SERPRO/ITI e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
O Representante do BNB esteve impossibilitado de comparecer à sessão.
O representante do Serviço de Processamento de Dados/Instituto de Tecnologia da
Informação (SERPRO/ITI) fez a apresentação sobre a organização do sistema de
digitalização electrónica utilizada por esta instituição e a política de governo electrónico e
inclusão digital, tanto no Brasil quanto em cooperação com São Tomé e Príncipe e Cabo
Verde. Fez-se referência ao êxito de projectos implementados pelo SERPRO/ITI no Brasil,
nomeadamente, a “urna electrónica “ (voto e apuração informatizados no universo de cem
milhões de votantes) e a declaração do imposto de renda por meio electrónico (internet),
alcançando 97% dos declarantes (48 milhões de cidadãos).
11.3. Intervenção do Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo, Presidente do Instituto
de Investigação Científica e Tropical (IICT) e Conselheiro Especial do
Secretário Geral da OCDE.
O Presidente do Instituto de Investigação Científica e Tropical (IICT) e Conselheiro
Especial do Secretário Geral da OCDE, Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo, esteve
impossibilitado de comparecer à sessão. Seu discurso foi lido na íntegra pelo Coordenador
da Reunião e consta do anexo V.
Os Pontos Focais de Cooperação e o Secretariado Executivo congratularam o Coordenador
da Mesa pela excelente moderação e condução dos trabalhos, o que permitiu que se
chegasse a bons resultados.
Agradeceram às entidades santomenses pelo excelente acolhimento dispensado a todos os
delegados, bem como as condições técnicas de trabalho nos decorrer da Reunião.
Felicitaram, em particular, a Assessora para os Assuntos Económicos e de Cooperação,
Conselheira Jovelina Imperial e toda a equipa do Secretariado Executivo pelos trabalhos
preparatórios da Reunião, o que contribui para o êxito obtido.
Feito em São Tomé, em 20 de Julho de 2004.
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