RELATÓRIO FINAL
VII REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Lisboa, 14 e 15 de Julho
INTRODUÇÃO
Realizou-se, entre os dias 14 e 15 de Julho de 2003, na sede do Secretariado Executivo
da CPLP, em Lisboa, a VII Reunião Ordinária de Pontos Focais de Cooperação da
CPLP.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi presidida pelo Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky, do Brasil, país
que detém a Presidência do Conselho de Ministros da CPLP, e integrada pelo Secretário
Executivo da CPLP, Embaixador João Augusto de Medicis, pelo Secretário Executivo
Adjunto, Dr. Zeferino Martins e pela Assessora para os Assuntos Económicos e de
Cooperação, Conselheira Jovelina Imperial.
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
SESSÃO DE ABERTURA
O Secretário Executivo, Embaixador João Augusto de Medicis, abriu a sessão,
agradecendo o esforço dos Estados membros na participação e na preparação técnica
desta Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP. Apelou para a objectividade
das intervenções e manifestou o seu desejo de que os trabalhos que viessem a ser
desenvolvidos obtivessem êxito.
Em seguida, passou a palavra ao Presidente da Reunião, Embaixador Marco Cesar
Meira Naslausky, que saudou as delegações presentes. Expressou votos de sucesso nos
trabalhos e pronunciou o discurso de boas vindas aos delegados à reunião.
Por iniciativa da delegação angolana, os Pontos Focais saudaram a República de
Moçambique por ter assumido recentemente a Presidência da União Africana, um facto
que engrandece a CPLP. A delegação de Moçambique, agradeceu as felicitações e
referiu que durante a presidência espera contar com o apoio da CPLP.
1.
APROVAÇÃO DA AGENDA
O Representante da República Democrática de Timor-Leste solicitou a inclusão de um
ponto de diversos para a apresentação de propostas de projectos do seu país.
Por sua vez, a Representante da República Democrática de São Tomé e Príncipe
solicitou que fosse retirado o ponto da Agenda, sobre o Projecto – Centro Internacional
da Juventude.
2.
CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
SOBRE COOPERAÇÃO
As delegações manifestaram o seu apreço pelo esforço na elaboração do Relatório do
Secretário Executivo sobre Actividades de Cooperação (2002/2003).
A delegações presentes manifestaram satisfação pelo facto de ter havido um aumento
das actividades, tanto mais por não ter havido um aumento correspondente dos recursos
humanos necessários ao acompanhamento das mesmas. Fizeram ainda referência, ao
não cumprimento por alguns dos Estados membros dos prazos estipulados para a
apresentação de pareceres a serem discutidos na Reunião dos Pontos Focais, com
consequências ao nível da implementação dos projectos.
O Secretário Executivo agradeceu os elogios ao Relatório e mencionou que as
observações feitas pelos Estados membros seriam levadas em consideração.
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3.

BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PLANO INDICATIVO DE
UTILIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL APROVADO EM MAPUTO, SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE E BRASÍLIA
Após o relato do Secretário Executivo sobre o Balanço da Execução do Plano Indicativo
do Fundo Especial, os Pontos Focais aprovaram o documento, tendo manifestado a sua
satisfação pela qualidade do Relatório apresentado.
O Coordenador pro tempore da Reunião dos Pontos Focais congratulou o Secretariado
Executivo pela entrega dos documentos necessários à Reunião nos prazos estabelecidos,
o que possibilitou o bom andamento dos trabalhos.
A delegação brasileira solicitou que os futuros relatórios de balanço se atenham a
comparar as acções planeadas com as acções executadas.
Foi sugerido que as acções no âmbito da cooperação geral deveriam ser apresentadas de
acordo com os Planos Indicativos e de forma cronológica. Foi acrescentado que deveria
haver uma melhor distinção entre acções intra-comunitárias, questões temáticas e
reuniões.
A Reunião de Pontos Focais recomendou que o Secretariado Executivo preparasse um
documento informativo sobre as percentagens indicativas, a ser examinado na próxima
Reunião dos Pontos Focais em Fevereiro de 2004.
Os Pontos Focais recomendaram a diferenciação do Projecto de Fortalecimento do
Secretariado Executivo da CPLP e da Acção Pontual sobre Fortalecimento Institucional
do Secretariado Executivo.
No que se refere ao Projecto “Curso de Formação de Técnicos da Educação”, a
delegação portuguesa, após solicitar o pronunciamento sobre a pertinência e actualidade
de realização deste Projecto, reiterou o compromisso de o implementar.
Quanto ao Projecto “Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP”, a
delegação portuguesa solicitou que se mantivesse a informação contida no documento
de balanço e acrescentou que está em curso uma missão da União Europeia para
identificação de acções na área dos arquivos históricos, no âmbito do Programa
Indicativo Regional (PIR-PALOP).
Os Pontos Focais recomendaram a concentração e sistematização dos projectos
“Formação de Inspectores e Delegados Regionais de Trabalho”, “Apoio às Mulheres de
Produção de Arroz Bas-Fonds” e da Acção Pontual “Apetrechamento da Faculdade de
Direito de Bissau”, no ítem Apoio à Guiné-Bissau.
O Secretariado Executivo comprometeu-se a acrescentar no documento de balanço que
a revisão final do Projecto “Combate ao HIV/SIDA” da CPLP teve a participação de
especialistas do Ministério da Saúde de Portugal, do Instituto de Higiene e Medicina
Tropical e do Secretariado Executivo.
Quanto à Acção Pontual “Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau”, a
delegação portuguesa informou que financiará o envio do material para a Guiné-Bissau.
No que se refere às sugestões da auditoria do relatório (Ponto 7), as delegações
concordaram em deixá-las no texto e indicaram que, no futuro, a auditoria deverá
restringir-se aos termos de referência para a qual foi contratada. Ademais, os Pontos
Focais recomendaram que as futuras auditorias tenham em conta o Art.º 8, ítem 4 do
Regimento do Fundo Especial.
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4.

PROJECTO - CONVENÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE
EXCELÊNCIA
EM
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A Reunião dos Pontos Focais analisou a questão das estimativas de custos que
condicionam a aprovação das minutas de Convenção dos Centros de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial e Administração Pública.
Tomou nota com satisfação da disposição dos Governos das Repúblicas de Angola e de
Moçambique em manter a sua decisão de acolher os Centros. Por outro lado, a
delegação angolana enfatizou que, dada a morosidade na sua aprovação e atendendo que
o capital investido pelo Governo angolano no valor de 4.5 milhões de USD necessita de
ser rentabilizado, há o risco das referidas instalações virem a ser alocadas para outros
fins de interesse do Estado angolano. A delegação de Moçambique confirmou que se
encontra em fase bastante avançada o estudo de alternativas adequadas para acomodar o
Centro.
A delegação portuguesa manifestou sua preocupação quanto à sustentabilidade
financeira da manutenção dos Centros de Excelência, não excluindo a possibilidade de
(a breve trecho) apresentar a sua posição a este respeito.
A delegação timorense expressou a posição de que o seu Governo teria dificuldade em
contribuir para o financiamento dos projectos em apreço para os anos de 2003 / 2004.
5. DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA REUNIÃO DOS
PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO COMO ÓRGÃO DA CPLP
Os Pontos Focais aprovaram o documento que incorpora as alterações sugeridas por
várias delegações.
6. APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROJECTOS E ACÇÕES PONTUAIS
6.1. Projecto – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa
(eTECFORMA)
O Engenheiro Castro Vide, Director de Serviços do Instituto de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial (inegi), fez uma apresentação sobre o Projecto eTECFORMA, que
visa a criação e instalação de uma rede informática, associando escolas técnicas dos oito
países de língua portuguesa e que proporcionaria actividades de apoio à formação de
estudantes e professores do ensino técnico desses países.
O documento foi recebido e examinado, tendo havido uma manifestação de interesse
pelo projecto. Os Pontos Focais recomendaram a necessidade de melhor definir o perfil
do Projecto.
A delegação brasileira apresentará por escrito observações e recomendações ao
Secretariado Executivo, que as encaminhará ao consultor para reformulação do
Projecto. As delegações que também desejarem poderão apresentar sugestões e
observações dentro dos prazos regulamentares previstos.
Foi, ainda, recomendada a compatibilização e integração do Projecto com o Portal da
CPLP.
O Projecto deverá adquirir a categoria de Decisão 3 dos Pontos Focais de Cooperação,
cita “A Reunião dos Pontos Focais de Cooperação considerou o projecto proposto
relevante para os objectivos da CPLP, necessitando, no entanto, ser revista conforme
recomendações feitas por ocasião da sua análise. Após a revisão pela instituição
proponente, o Projecto proposto deverá ser reapresentado para análise da Reunião dos
Pontos Focais de Cooperação da CPLP”.
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6.2. Acção Pontual – Apoio à participação de Técnicos dos Países da CPLP no I
Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária
O Secretário Executivo prestou esclarecimentos sobre a Acção Pontual “Apoio à
participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas
sobre Malária” e os seus objectivos. Informou que algumas instituições, tais como a
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Fundação Oriente,
anunciaram o seu apoio financeiro para a realização do Encontro.
O Projecto foi aprovado no nível de Decisão 2, com a recomendação de que os
participantes à reunião elaborem um documento, contendo os seguintes elementos:
indicação dos países que necessitam de ajuda internacional para o combate à Malária, as
iniciativas em andamento em cada país, as linhas de acção sugeridas para mitigar o
problema, as acções que podem e devem ser adoptadas pelos governos desses países, as
acções que necessitariam de apoio externo (por parte de países doadores e organismos
internacionais) e as recomendações quanto ao encaminhamento que pode ser dada à
questão no âmbito da CPLP (apoio para a elaboração de projectos específicos, para a
sua negociação com organismos internacionais, etc.).
Os Pontos Focais manifestaram o seu apoio à realização da Acção Pontual, tendo a
delegação angolana solicitado o alargamento no número de técnicos do seu país a
participarem no encontro, considerando o interesse e a prioridade do objecto da acção e
a proximidade geográfica com São Tomé e Príncipe.
A delegação santomense agradeceu ao Secretariado Executivo pela prontidão com que
foi apresentada a Acção Pontual e realçou a pertinência e importância da sua
realização, considerando que a malária constitui a maior causa de mortalidade no seu
país.
7.
DIVERSOS
A delegação de Timor-Leste apresentou a intenção de oito propostas de projecto, a
serem formatadas de acordo com o Manual de Elaboração de Projectos no âmbito da
CPLP. Assim, foi sugerido que os técnicos timorenses que elaboraram as oito propostas
de projecto participassem no IV Módulo do Curso de Elaboração de Projectos de
Cooperação para o Desenvolvimento (CeProDe), a ser realizado em Díli, até ao final do
corrente ano.
O Brasil anunciou a afectação adicional de 100 mil USD ao Fundo Especial para
financiar a continuidade dos Projectos “Governo Electrónico – 1ª Fase” e “Apoio à
Capacitação de recursos Humanos em Saúde Pública dos PALOP e Timor-Leste”, em
35 e 65 mil USD respectivamente.
A Presidência e as delegações presentes na VII Reunião de Pontos Focais de
Cooperação da CPLP felicitaram o Secretariado Executivo, pelas excelentes condições
de trabalho, o que muito contribuiu para os resultados obtidos.
Os Pontos Focais e o Secretariado Executivo congratularam o Presidente da Mesa pela
excelente moderação e condução dos trabalhos o que permitiu que se chegasse a bons
resultados.
Reconheceram, ainda, a sua abnegada dedicação e o seu árduo e nobre trabalho em prol
da Comunidade.
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Feito em Lisboa, a 15 de Julho de 2003.

VII REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Lisboa, 14 e 15 de Julho
Introdução
Realizou-se, entre os dias 14 e 15 de Julho de 2003, na sede do Secretariado Executivo
da CPLP, em Lisboa, a VII Reunião Ordinária de Pontos Focais de Cooperação da
CPLP.
Constituição da Mesa
A mesa foi presidida pelo Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky, do Brasil, país
que detém a Presidência do Conselho de Ministros da CPLP, e integrada pelo Secretário
Executivo da CPLP, Embaixador João Augusto de Medicis, pelo Secretário Executivo
Adjunto, Dr. Zeferino Martins e pela Assessora para os Assuntos Económicos e de
Cooperação, Conselheira Jovelina Imperial.
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
Sessão de Abertura
O Secretário Executivo, Embaixador João Augusto de Medicis, abriu a sessão,
agradecendo o esforço dos Estados membros na participação e na preparação técnica
desta Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP. Apelou para a objectividade
das intervenções e manifestou o seu desejo de que os trabalhos que viessem a ser
desenvolvidos obtivessem êxito.
Em seguida, passou a palavra ao Presidente da Reunião, Embaixador Marco Cesar
Meira Naslausky, que saudou as delegações presentes. Expressou votos de sucesso nos
trabalhos e pronunciou o discurso de boas vindas aos delegados à reunião.
Por iniciativa da delegação angolana, os Pontos Focais saudaram a República de
Moçambique por ter assumido recentemente a Presidência da União Africana, um facto
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que engrandece a CPLP. A delegação de Moçambique, agradeceu as felicitações e
referiu que durante a presidência espera contar com o apoio da CPLP.
7.
Aprovação da Agenda
O Representante da República Democrática de Timor-Leste solicitou a inclusão de um
ponto de diversos para a apresentação de propostas de projectos do seu país.
Por sua vez, a Representante da República Democrática de São Tomé e Príncipe
solicitou que fosse retirado o ponto da Agenda, sobre o Projecto – Centro Internacional
da Juventude.

8.
Consideração do Relatório do Secretário Executivo sobre Cooperação
As delegações manifestaram o seu apreço pelo esforço na elaboração do Relatório do
Secretário Executivo sobre Actividades de Cooperação (2002/2003).
A delegações presentes manifestaram satisfação pelo facto de ter havido um aumento
das actividades, tanto mais por não ter havido um aumento correspondente dos recursos
humanos necessários ao acompanhamento das mesmas. Fizeram ainda referência, ao
não cumprimento por alguns dos Estados membros dos prazos estipulados para a
apresentação de pareceres a serem discutidos na Reunião dos Pontos Focais, com
consequências ao nível da implementação dos projectos.
O Secretário Executivo agradeceu os elogios ao Relatório e mencionou que as
observações feitas pelos Estados membros seriam levadas em consideração.
9.

Balanço da Execução do Plano Indicativo de Utilização do Fundo Especial
aprovado em Maputo, São Tomé e Príncipe e Brasília
Após o relato do Secretário Executivo sobre o Balanço da Execução do Plano Indicativo
do Fundo Especial, os Pontos Focais aprovaram o documento, tendo manifestado a sua
satisfação pela qualidade do Relatório apresentado.
O Coordenador pro tempore da Reunião dos Pontos Focais congratulou o Secretariado
Executivo pela entrega dos documentos necessários à Reunião nos prazos estabelecidos,
o que possibilitou o bom andamento dos trabalhos.
A delegação brasileira solicitou que os futuros relatórios de balanço se atenham a
comparar as acções planeadas com as acções executadas.
Foi sugerido que as acções no âmbito da cooperação geral deveriam ser apresentadas de
acordo com os Planos Indicativos e de forma cronológica. Foi acrescentado que deveria
haver uma melhor distinção entre acções intra-comunitárias, questões temáticas e
reuniões.
A Reunião de Pontos Focais recomendou que o Secretariado Executivo preparasse um
documento informativo sobre as percentagens indicativas, a ser examinado na próxima
Reunião dos Pontos Focais em Fevereiro de 2004.
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Os Pontos Focais recomendaram a diferenciação do Projecto de Fortalecimento do
Secretariado Executivo da CPLP e da Acção Pontual sobre Fortalecimento Institucional
do Secretariado Executivo.
No que se refere ao Projecto “Curso de Formação de Técnicos da Educação”, a
delegação portuguesa, após solicitar o pronunciamento sobre a pertinência e actualidade
de realização deste Projecto, reiterou o compromisso de o implementar.
Quanto ao Projecto “Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP”, a
delegação portuguesa solicitou que se mantivesse a informação contida no documento
de balanço e acrescentou que está em curso uma missão da União Europeia para
identificação de acções na área dos arquivos históricos, no âmbito do Programa
Indicativo Regional (PIR-PALOP).
Os Pontos Focais recomendaram a concentração e sistematização dos projectos
“Formação de Inspectores e Delegados Regionais de Trabalho”, “Apoio às Mulheres de
Produção de Arroz Bas-Fonds” e da Acção Pontual “Apetrechamento da Faculdade de
Direito de Bissau”, no ítem Apoio à Guiné-Bissau.
O Secretariado Executivo comprometeu-se a acrescentar no documento de balanço que
a revisão final do Projecto “Combate ao HIV/SIDA” da CPLP teve a participação de
especialistas do Ministério da Saúde de Portugal, do Instituto de Higiene e Medicina
Tropical e do Secretariado Executivo.
Quanto à Acção Pontual “Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau”, a
delegação portuguesa informou que financiará o envio do material para a Guiné-Bissau.
No que se refere às sugestões da auditoria contidas no relatório (Ponto 7), as delegações
concordaram em deixá-las no texto e indicaram que, no futuro, a auditoria deverá
restringir-se aos termos de referência para a qual foi contratada. Ademais, os Pontos
Focais recomendaram que as futuras auditorias tenham em conta o Art.º 8, ítem 4 do
Regimento do Fundo Especial.
10. Projecto - Convenção dos Centros Regionais de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial e Administração Pública.
A Reunião dos Pontos Focais analisou a questão das estimativas de custos que
condicionam a aprovação das minutas de Convenção dos Centros de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial e Administração Pública.
Tomou nota com satisfação da disposição dos Governos das Repúblicas de Angola e de
Moçambique em manter a sua decisão de acolher os Centros. Por outro lado, a
delegação angolana enfatizou que, dada a morosidade na sua aprovação e atendendo que
o capital investido pelo Governo angolano no valor de 4.5 milhões de USD necessita de
ser rentabilizado, há o risco das referidas instalações virem a ser alocadas para outros
fins de interesse do Estado angolano. A delegação de Moçambique confirmou que se
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encontra em fase bastante avançada o estudo de alternativas adequadas para acomodar o
Centro.

A delegação portuguesa manifestou a sua preocupação quanto à sustentabilidade
financeira da manutenção dos Centros de Excelência, não excluindo a possibilidade de
(a breve trecho) apresentar a sua posição a este respeito.
A delegação timorense expressou a posição de que o seu Governo teria dificuldade em
contribuir para o financiamento dos projectos em apreço para os anos de 2003 / 2004.
11. Definição das atribuições e competências da Reunião dos Pontos Focais de
Cooperação como órgão da CPLP
Os Pontos Focais aprovaram o documento que incorpora as alterações sugeridas por
várias delegações.
12. Apresentação de Novos Projectos e Acções Pontuais
12.1. Projecto – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa
(eTECFORMA)
O Engenheiro Castro Vide, Director de Serviços do Instituto de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial (inegi), fez uma apresentação sobre o Projecto eTECFORMA, que
visa a criação e instalação de uma rede informática, associando escolas técnicas dos oito
países de língua portuguesa e que proporcionaria actividades de apoio à formação de
estudantes e professores do ensino técnico desses países.
O documento foi recebido e examinado, tendo havido uma manifestação de interesse
pelo projecto. Os Pontos Focais recomendaram a necessidade de melhor definir o perfil
do Projecto.
A delegação brasileira apresentará por escrito observações e recomendações ao
Secretariado Executivo, que as encaminhará ao consultor para reformulação do
Projecto. As delegações que também desejarem poderão apresentar sugestões e
observações dentro dos prazos regulamentares previstos.
Foi, ainda, recomendada a compatibilização e integração do Projecto com o Portal da
CPLP.
O Projecto deverá adquirir a categoria de Decisão 3 dos Pontos Focais de Cooperação,
cita “A Reunião dos Pontos Focais de Cooperação considerou o projecto proposto
relevante para os objectivos da CPLP, necessitando, no entanto, ser revista conforme
recomendações feitas por ocasião da sua análise. Após a revisão pela instituição
proponente, o Projecto proposto deverá ser reapresentado para análise da Reunião dos
Pontos Focais de Cooperação da CPLP”.
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12.2. Acção Pontual – Apoio à participação de Técnicos dos Países da CPLP no I
Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária
O Secretário Executivo prestou esclarecimentos sobre a Acção Pontual “Apoio à
participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas
sobre Malária” e os seus objectivos. Informou que algumas instituições, tais como a
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Fundação Oriente,
anunciaram o seu apoio financeiro para a realização do Encontro.
O Projecto foi aprovado no nível de Decisão 2, com a recomendação de que os
participantes à reunião elaborem um documento, contendo os seguintes elementos:
indicação dos países que necessitam de ajuda internacional para o combate à Malária, as
iniciativas em andamento em cada país, as linhas de acção sugeridas para mitigar o
problema, as acções que podem e devem ser adoptadas pelos governos desses países, as
acções que necessitariam de apoio externo (por parte de países doadores e organismos
internacionais) e as recomendações quanto ao encaminhamento que pode ser dada à
questão no âmbito da CPLP (apoio para a elaboração de projectos específicos, para a
sua negociação com organismos internacionais, etc.).
Os Pontos Focais manifestaram o seu apoio à realização da Acção Pontual, tendo a
delegação angolana solicitado o alargamento no número de técnicos do seu país a
participarem no encontro, considerando o interesse e a prioridade do objecto da acção e
a proximidade geográfica com São Tomé e Príncipe.
A delegação santomense agradeceu ao Secretariado Executivo pela prontidão com que
foi apresentada a Acção Pontual e realçou a pertinência e importância da sua
realização, considerando que a malária constitui a maior causa de mortalidade no seu
país.
7.
Diversos
A delegação de Timor-Leste apresentou a intenção de oito propostas de projecto, a
serem formatadas de acordo com o Manual de Elaboração de Projectos no âmbito da
CPLP. Assim, foi sugerido que os técnicos timorenses que elaboraram as oito propostas
de projecto participassem no IV Módulo do Curso de Elaboração de Projectos de
Cooperação para o Desenvolvimento (CeProDe), a ser realizado em Díli, até ao final do
corrente ano.
O Brasil anunciou a afectação adicional de 100 mil USD ao Fundo Especial para
financiar a continuidade dos Projectos “Governo Electrónico – 1ª Fase” e “Apoio à
Capacitação de recursos Humanos em Saúde Pública dos PALOP e Timor-Leste”, em
35 e 65 mil USD respectivamente.
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A Presidência e as delegações presentes na VII Reunião de Pontos Focais de
Cooperação da CPLP felicitaram o Secretariado Executivo, pelas excelentes condições
de trabalho, o que muito contribuiu para os resultados obtidos.
Os Pontos Focais e o Secretariado Executivo congratularam o Presidente da Mesa pela
excelente moderação e condução dos trabalhos o que permitiu que se chegasse a bons
resultados.
Reconheceram, ainda, a sua abnegada dedicação e o seu árduo e nobre trabalho em prol
da Comunidade.

Feito em Lisboa, a 15 de Julho de 2003.
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