RELATÓRIO FINAL
V REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Brasília, 24 e 25 de Julho de 2004
INTRODUÇÃO
Realizou-se em Brasília (Brasil) nos dias 24 e 25 de Julho de 2002 a V Reunião dos
Pontos Focais de Cooperação.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A Reunião foi presidida pelo Ponto Focal do país que detém a Presidência do Conselho
de Ministros da CPLP, São Tomé e Príncipe, Dra. Ana Paula Xavier Alvim.
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
SESSÃO DE ABERTURA
O Embaixador Marco César Meira Naslausky, Chefe da delegação brasileira, deu as
boas vindas e desejou votos de sucesso nos trabalhos e boa estada nesta capital. O
Ponto Focal de São Tomé e Príncipe, na sua intervenção, agradeceu a presença de todos
os participantes e formulou votos de sucesso na condução dos trabalhos. A
Embaixadora Dulce Maria Pereira, Secretária Executiva da CPLP, manifestou a sua
satisfação pelo Brasil acolher a V Reunião dos Pontos Focais de Cooperação e
agradeceu aos participantes o seu comprometimento com o espírito de compreensão e
solidariedade indispensável ao bom andamento da Reunião.
1. APROVAÇÃO DA AGENDA
Foi aprovada a Agenda, com acréscimo, no Ponto 5.1, de “e outros” no final da frase.
2. CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA
SOBRE COOPERAÇÃO
O Relatório de Cooperação foi apresentado pelo Secretariado Executivo e contempla o
balanço de actividades realizadas no biénio 2000-2002. As delegações felicitaram o
Secretariado Executivo pelo documento apresentado, que entenderam ser um
documento rico em informações, que exige, todavia, um maior grau de análise. A
respeito, entenderam que o documento deveria identificar, de forma clara, os resultados
decorrentes das acções realizadas.
Nesse ponto, foi identificada a necessidade de se proceder a uma discussão e à clara
definição das competências da Reunião dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
Para tanto, as delegações acordaram a convocação de uma Reunião Extraordinária dos
Pontos Focais, a ser realizada em Lisboa, em data a definir, para discutir essa e outras
questões de natureza metodológica, relativas às Reuniões de Pontos Focais.
Tendo em conta, ademais, a relevância das Reuniões dos Pontos Focais de Cooperação
no conjunto dos trabalhos da CPLP, inclusive a já consagrada institucionalização dessas
Reuniões no calendário da Comunidade, os Pontos Focais decidiram submeter à
consideração do Comité de Concertação Permanente (CCP) proposta de alteração dos
Estatutos da Comunidade prevendo a inclusão das Reuniões dos Pontos Focais de
Cooperação entre os órgãos da CPLP (artigo 7º dos Estatutos).
Após considerações, os Pontos Focais receberam o relatório, tomaram nota do seu
conteúdo e se prontificaram a fazer seus comentários até 30 de setembro, devendo os
mesmos serem anexados ao documento em referência, para posterior envio aos Estados
membros.
3. BALANÇO DE EXECUÇÃO DO PLANO INDICATIVO DE UTILIZAÇÃO
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DO FUNDO ESPECIAL APROVADO EM MAPUTO E EM SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE.
O Secretariado Executivo apresentou o Balanço de Execução do Plano Indicativo do
Fundo Especial da CPLP no biénio 2000-2002. O documento contempla a posição
financeira em 30 de Junho de 2002 com os saldos dos projectos em carteira.
Foi apontada a dificuldade de se atender as percentagens indicativas de utilização do
Fundo Especial previstas no Plano Indicativo de Maputo. A delegação brasileira
comentou que não deveriam ser considerados para fins de aplicação dos percentuais
fixados no Plano Indicativo os valores consignados a projectos específicos, sob pena de
haver uma distorção na análise da implementação do Plano Indicativo. Os demais
Pontos Focais indicaram, todavia que talvez fosse mais acertado o entendimento de que
as percentagens devam ser aplicadas ao conjunto dos recursos do Fundo Especial,
inclusive aqueles consignados a projectos específicos.
Os Pontos Focais acordaram que algumas acções tais como: a missão de observadores
nas eleições em Timor-Leste e as reuniões sobre circulação e Cidadania e dos Pontos
Focais, incluídas no item Cooperação Geral, seriam melhor classificadas como acções
pontuais.
Reiteraram, igualmente, a necessidade de que sejam incluídos no Relatório os
objectivos e resultados das acções pontuais.
Seguiu-se uma análise do grau de implementação dos projectos constantes dos planos
indicativos de Maputo e São Tomé.
a) IILP
Solicitou-se inclusão no quadro 5 do referido relatório da contribuição de USD 90.000
distribuídos da seguinte forma: USD 20.000 de contribuição fixa e o restante, de
contribuição voluntária.
Concordou-se que outras considerações feitas pelas delegações relacionadas ao IILP
serão tratadas no âmbito do CCP.
b) Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes
Os Pontos Focais tomaram conhecimento da realização do Curso. Foi distribuído o
relatório com seus resultados.
c) Curso de Formação de Técnicos de Educação
Os Pontos Focais foram informados de que o curso será realizado no 2º semestre de
2002.
d) Curso de Formação de Estatística da Educação
A delegação de Portugal informou que o projecto já se encontra em execução, indicando
que enviará, oportunamente, relatório de progresso.
e) Centro de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
A delegação de Angola solicitou que seja incluído no relatório o valor do Edifício do
Centro de Excelência e reiterou estarem criadas as condições para o início do projecto.
A delegação do Brasil distribui documento sobre as actividades, com os respectivos
cronogramas, referentes ao período de Agosto de 2002 a Março de 2003. Apresentou
igualmente o termo de referência actualizado do curso a ser ministrado pelo SEBRAE
na 2ª quinzena de Setembro, em Luanda.
f) Centro de Excelência em Administração Pública
A Delegação de Moçambique manifestou sua preocupação quanto a possibilidade de se
estar formando a impressão de que o pais não esteja empenhado no estabelecimento do
Centro de Excelência em Administração Pública, conforme foi decidido na III
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Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Maputo em 2000.
Informou os esforços empreendidos pelo Governo moçambicano desde a Conferência
de Maputo, designadamente a disponibilização de três edifícios alternativos, os quais os
técnicos da ABC/CPLP conforme parecer técnico encaminhado ao Secretário
Executivo, consideraram não reunir todos os requisitos exigidos para o estabelecimento
do Centro. Informou ainda que o Governo de Moçambique apresentou a proposta de
construção de um edifício que combinaria a formação de quadros superiores
moçambicanos da área de administração pública e o Centro de Excelência. Finalmente,
lembrou a disponibilização de um terreno de cinco hectares na Matola, numa zona
projectada para a expansão urbanística, para a construção do Centro.
A delegação moçambicana apreciou os esforços empreendidos pela ABC para
implementação do projecto e solicitou ao Secretariado Executivo e a todos os Estados
membros apoiarem Moçambique no melhoramento das propostas já apresentadas. A
delegação de Moçambique afirmou, mais uma vez, que seu país não se oporia a
qualquer outra alternativa que os Estados membros apresentassem e acordassem.
Os Pontos Focais reconheceram os esforços empreendidos e decidiram que
Moçambique e Brasil deveriam retomar, com brevidade, os contactos para a
identificação do local apropriado, incluindo a reavaliação das propostas já apresentadas.
g) Acervo Histórico
Os Pontos Focais concordaram que fossem pagas as passagens aéreas de retorno a seus
países, bem como a remuneração devida aos técnicos que se encontram em Lisboa. O
saldo remanescente no Fundo Especial referente ao projecto será transferido á conta de
valores não consignados.
A delegação de Portugal informou que apresentará, oportunamente, uma proposta de
projecto nessa área, em articulação com os demais Estados membros.
h) Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde nos PALOP e TimorLeste
Os Pontos Focais foram informados de que a primeira actividade deverá ser realizada
em Setembro de 2002, em Luanda.
i) Cooperação Técnica em Telecomunicações
Foi distribuída a Acta da I Reunião Técnica dos Órgãos Reguladores de
Telecomunicações da CPLP, realizada em Luanda, de 16 a 18 de Julho de 2002, no
âmbito do projecto em epígrafe.
j) Projecto da HIV/SIDA
O Secretariado Executivo informou que o projecto será reformulado com o apoio de
consultora cedida pelo Ministério da Saúde do Brasil, para que possa ser apresentado à
próxima Reunião do Fundo Global. Ficou decidido que, após sua reformulação, o
projecto deverá ser submetido aos Estados membros para consideração antes de ser
apresentado na Reunião do referido Fundo, prevista para Setembro de 2002.
Os Pontos Focais, conscientes da importância da iniciativa, recomendaram às instâncias
superiores da CPLP que haja mobilização política, no mais alto nível, de modo a
assegurar a aprovação do projecto junto do Fundo Global.
l) Curso de Análise e Enquadramento de Projectos de Cooperação Técnica
Os Pontos Focais tomaram conhecimento do relatório com os resultados do curso
promovido pelo Brasil, na cidade de Natal, de 19 a 23 Maio de 2002.
4. PROJECTO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO SOBRE HIV/SIDA
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Rua de São Caetano, nº 32 1200-829 Lisboa
Telefone: (+351) 21 392 85 60 Fax: (+351) 21 392 85 88

Foi aprovado o texto a ser submetido ao CCP para sua consideração.
5. CONSIDERAÇÃO DAS MINUTAS DE CONVENÇÕES DOS CENTROS
REGIONAIS DE EXCELÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EM
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL:
5.1. Análise sobre Financiamento dos Centros de Excelência e outros
No tocante ao item 5 da agenda de trabalhos, os Pontos Focais depararam-se com a
dificuldade de aprovar a versão final dos textos da Convenção dos Centros de
Excelência, devido ao facto de ainda haver dúvidas, levantadas por Portugal, acerca dos
mecanismos que viabilizarão o funcionamento dos Centros. A propósito, a ABC dispôsse a apresentar, tão logo possível, um orçamento indicativo, capaz de orientar os
Estados membros quanto a compromissos financeiros que poderão oportunamente, ter
de assumir.
Paralelamente, os Pontos Focais procuraram obter um texto de consenso para os
projectos de Convenção, sem que tenha sido possível concluir essa negociação.
No que diz respeito especificamente ao Centro de Excelência em Desenvolvimento
Empresarial, a delegação angolana enfatizou já estarem prontas as infra-estruturas
físicas para o início imediato de suas actividades, o que deveria ocorrer o mais breve
possível, a fim de se dar uso aos equipamentos já disponíveis.
Por fim, os Pontos Focais decidiram submeter ao CCP a proposta para que os Ministros
das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros sejam informados do teor destas
discussões, bem como da necessidade de recomendarem um tratamento de urgência,
quer relativo à pronta assinatura do texto das Convenções, quer referente à apresentação
das propostas de orçamento dos referidos Centros.
6. APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DE NOVOS PROJECTOS
Foram acolhidas as propostas de projecto e de acções pontuais indicadas abaixo,
comprometendo-se os Pontos Focais, a darem seu parecer técnico sobre as propostas,
excepcionalmente, até 30 de Setembro de 2002:
• Fortalecimento Institucional de Secretariado Executivo;
• Formação de Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e da
Administração Pública;
• Aquisição de Material Agrícola e Formação em Técnicas Específicas para Apoiar
as Mulheres na Produção de Arroz de “Bas Fond”;
• Governo Electrónico - Primeira Fase;
• Cursos de Elaboração de Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento;
• Estudos Lusitanistas na Biblioteca Nacional de Lisboa.
Foi acordado que os Estados membros deverão cumprir com os prazos estabelecidos
para que as propostas sejam levadas a aprovação do CCP.
As delegações da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe comprometeram-se a apresentar
ao Secretariado Executivo um projecto de acção pontual com vista a estruturar os
gabinetes de apoio técnico à CPLP nos respectivos países.
7. Apresentação, pelo Secretariado Executivo, sobre Cooperação da CPLP com
outras Organizações
A Secretária Executiva fez relato sobre os contactos que vem realizando com
Organismos Internacionais com o intuito de estabelecer parcerias nas áreas prioritárias
para o desenvolvimento dos Estados membros.
Representantes da UNCTAD, OIT e OMS fizeram apresentações sobre as diversas
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formas de cooperação com os países da CPLP e sobre as possibilidades de parcerias
com a organização.
Na oportunidade, os Pontos Focais parabenizaram o Secretariado Executivo pelo
esforço em fazer chegar a esta reunião representantes de alto nível dos organismos
internacionais.
Agradeceram a disponibilidade manifestada por estas organizações, bem como pelas
informações prestadas. Foi distribuído material informativo.
Os Pontos Focais solicitaram ao Secretariado Executivo transmitir os seus
agradecimentos ao Dr. Juan Somavia, Director-Geral da OIT, à Dra. Gro Harlem
Brundtland, Diretor-Geral da OMS, e ao Embaixador Rubens Ricúpero, SecretárioGeral da UNCTAD.
Os Pontos Focais e o Secretariado Executivo agradeceram as excelentes condições
técnicas de trabalho, colocadas pelo Brasil, o que muito contribuiu para os resultados
obtidos.
Manifestaram, em particular, seus agradecimentos ao pessoal de apoio e serviços.

Feito em Brasília, a 25 de Julho de 2002.
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