Relatório Final da XII Reunião de Pontos Focais de Cooperação da
CPLP
INTRODUÇÃO
Realizou-se, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2006, na Sede do Secretariado Executivo da
CPLP, em Lisboa, a XII Reunião Ordinária de Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi presidida pela Dra. Ana Paula Xavier Alvim, na qualidade de Ponto Focal de
Cooperação de São Tomé e Príncipe, país que detém a Presidência da CPLP, e ainda
integrada pelo Embaixador Luís Fonseca, Secretário Executivo da CPLP, pelo
Embaixador José Tadeu Soares, Secretário Executivo Adjunto, e pela Conselheira
Jovelina Imperial, Assessora para os Assuntos Económicos e de Cooperação.
Estiveram presentes na Reunião todos os Pontos Focais de Cooperação da CPLP. A lista
de participantes consta do anexo I.
1. SESSÃO DE ABERTURA
A Coordenadora da Reunião abriu a sessão, saudando as delegações presentes e
desejando-lhes as boas vindas. Expressou votos de sucesso nos trabalhos, agradecendo o
apoio e acolhimento prestado pelo Secretariado Executivo. O discurso, na íntegra, consta
do anexo II.
Em seguida, usou da palavra o Secretário Executivo que realçou a importância da
discussão dos aspectos da cooperação no âmbito das comemorações do X Aniversário da
CPLP. Saudou as delegações, em particular, a presença da nova presidente do IPAD, Dra.
Ruth Albuquerque e o Ministro Conselheiro António Manuel Tombia, Director Adjunto
do Gabinete do Ministro das Relações Exteriores (GMRE) de Angola, que participaram
pela primeira vez na Reunião.
2. APROVAÇÃO DA AGENDA
A agenda foi aprovada por unanimidade com as seguintes ressalvas:
A pedido do Ponto Focal de Moçambique foi solicitada a retirada do ponto 7. – Situação
e Perspectivas do IILP, após decisões tomadas pelo Conselho de Ministros de Luanda,
por ser ter considerado que este não é o fórum apropriado para a discussão destas
matérias.
A pedido do Ponto Focal de Portugal foram incluídos os seguintes pontos de informação:
7.3 Seminário sobre Política de Migração e Desenvolvimento no quadro da CPLP;
7.4 Conferência sobre o Combate à Exploração do Trabalho Infantil no Mundo de Língua
Portuguesa; e
7.5 Apresentação da Estratégia Portuguesa de Cooperação.
A pedido do Secretariado Executivo foi incluído o ponto 7.6 - Informações sobre a
Campanha de Solidariedade com as Populações de Moçambique.
A agenda consta do anexo III.
3. REFLEXÃO SOBRE A COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA CPLP
As conclusões referentes a este ponto constam do anexo IV.
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4. PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJECTOS E ACTIVIDADES DO PLANO
INDICATIVO DO FUNDO ESPECIAL
O Secretariado Executivo apresentou o grau de implementação dos diversos projectos e
das acções pontuais (anexo V) constantes do Plano Indicativo de Utilização do Fundo
Especial, tendo sido prestadas as seguintes informações adicionais:
•

Quanto ao Projecto “Apoio às Mulheres da Produção de Arroz-Bas Fond”, o
Ponto Focal de Cooperação da Guiné-Bissau ressaltou o êxito alcançado no final
do projecto, tendo sido capacitadas 40 mulheres e 8 homens em técnicas de
produção de arroz. Foram adquiridos materiais agrícolas necessários para a
implementação do projecto;
• Relativamente, ao Projecto “Cooperação Técnica em Telecomunicações”, o Ponto
Focal de Cooperação do Brasil ressaltou que foram a locados, pelo Governo
Brasileiro, 90 mil dólares ao Fundo Especial de forma a viabilizar a continuação
do projecto, nomeadamente a realização IV Reunião Técnica de
Telecomunicações da CPLP. Informou, ainda, que a ANATEL está a elaborar
propostas concretas de capacitação para a segunda fase do projecto a ser
implementada a partir do segundo semestre de 2006;
O Ponto Focal de Cooperação de São Tomé e Príncipe relembrou que o Projecto
“Centro Internacional da Juventude da CPLP” encontra-se em fase de
reformulação. O Brasil prontificou-se a dar o seu apoio técnico ao Governo
santomense neste propósito, sendo necessário para o efeito, o encaminhamento do
pedido formal de apoio através do Secretariado Executivo.
•

No que concerne ao Projecto “Governo Electrónico – Primeira Fase”, o Ponto
Focal do Brasil informou que deverá manter como coordenador do Projecto o
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Contudo, deverá
incluir como instituições executoras o Serviço Federal de Processamento de
Dados (SERPRO) e o Instituto de Tecnologia da Informação (ITI). Informou,
ainda, que as actividades serão retomadas em Maio do corrente ano;
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação concordou com a proposta do Brasil de se
retirar do Plano Indicativo de Utilização do Fundo Especial os projectos / acções pontuais
que não tiverem demonstrado, ao fim de três anos de análise, o desejado grau de
viabilidade.
5. CENTROS REGIONAIS DE EXCELÊNCIA
5.1 Informação sobre os Preparativos da I Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo do Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
O Ponto Focal de Angola informou que a primeira reunião extraordinária, que deveria
ter sido realizada em Setembro, não ocorreu.
Informo, ainda, que a reunião ordinária deverá realizar-se em Março próximo com a
participação dos representantes dos Estados membros sediados em Luanda.
5.2 Informação sobre o Andamento do Recrutamento, Selecção e Contratação da
Equipe-Base do Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
O Secretariado Executivo informou que até o momento apenas a Guiné-Bissau
apresentou um candidato para o cargo de Director Executivo do Centro.
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No contexto da discussão foi levantada a questão da ratificação da Convenção que cria o
Centro, tendo o Secretário Executivo informado que até ao momento nenhum Estado
membro havia depositado o instrumento de ratificação.
Neste sentido foi feito o apelo para que os Estados membros enviassem ao Secretariado
Executivo, tão breve quanto possível, os respectivos instrumentos de ratificação ou
documentos equivalentes.
5.3 Informação sobre o Andamento das Providências para a Institucionalização do
Centro Regional de Excelência em Administração Pública
O Ponto Focal de Moçambique informou que o financiamento da construção do Centro
Regional, estimado em 500 mil dólares, não foi reflectido no Orçamento de Estado de
2006.
O Ponto Focal do Brasil disponibilizou 326 mil dólares já a locados ao Fundo Especial
para o início da construção do Centro e sugeriu que o saldo remanescente, no valor de
174 mil dólares, fosse financiado pelos restantes Estados membros.
O Ponto Focal de Portugal sugeriu que, no espírito da cooperação comunitária, fosse
estabelecida uma chave de reparticipação para o financiamento do valor remanescente.
A chave sugerida foi a seguinte:
Percentagens

Valor

Angola

17,24%

30,000

Cabo Verde

6,89%

12,000

Guiné-Bissau

2,8%

5,000

Moçambique

23,52%

42,000

Portugal

43,95%

75,000

São Tomé e Príncipe

2,8%

5,000

Timor-Leste

2,8%

5,000

Os Estados membros pronunciar-se-ão sobre a proposta de repartição até ao dia 30 de
Março de 2006.
6. APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS
6.1 Projecto CPLP/Delnet – Programa de Apoio, em Língua Portuguesa, ao
Desenvolvimento Local do Centro Internacional de Formação da Organização
Internacional do Trabalho (CIF-OIT)
Após a reformulação e a respectiva reapresentação do Projecto, a Reunião de Pontos
Focais considerou o mesmo relevante para os objectivos da Comunidade. No entanto,
tendo em conta a óptica custo-benefício, o Projecto não foi acolhido. A Reunião de
Pontos Focais de Cooperação, através do Secretariado Executivo, decidiu formalizar a
sua posição junto da Organização Internacional de Trabalho (OIT).
6.2 Projecto - Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de
Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe e Guiné-Bissau
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O projecto tem como objectivo disponibilizar cultivares de hortaliças e capacitar 225
participantes de Cabo Verde, São Tome e Príncipe e Guiné-Bissau em organização
comunitária/economia solidária/redes de tecnologias sociais voltados para a produção
de hortaliças, bem como a produção sustentável das mesmas.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “ Considera o Projecto proposto relevante para os objectivos
da CPLP e decidiu aprová-lo na forma em que foi apresentado para o apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
O Ponto Focal de Moçambique reiterou o interesse da extensão do projecto numa
segunda fase a outros Estados membros da Comunidade.
6.3 Acção Pontual - Monitoramento dos Projectos Apoiados pelo Brasil no Âmbito
da CPLP
Esta acção pontual tem como objectivo propiciar os meios para a supervisão, pela ABC
/ MRE, dos projectos da cooperação técnica horizontal brasileira, apoiados
financeiramente por intermédio do Fundo Especial da CPLP. Essa supervisão permitirá
um contacto mais estreito ABC / MRE com as equipas das instituições executoras nos
locais em que os projectos estão a ser implementados e a efectiva coordenação das
acções sob a sua responsabilidade.
A acção pontual tem ainda como finalidade a identificação de áreas para o
desenvolvimento de novos projectos no âmbito da CPLP.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “ Considera o Projecto proposto relevante para os objectivos
da CPLP e decidiu aprová-lo na forma em que foi apresentado para o apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
6.4 Projecto - Criação de uma Plataforma Informática acessível aos Países da CPLP
para partilha de informação dos arquivos do IHMT
Foi feito o ponto de situação da implementação do projecto pelos representantes do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical. O representante do instituto informou que o
projecto está na fase de programação, designadamente com o desenvolvimento da base
de dados.
6.5 Acção Pontual – Seminário sobre Terapêutica da Malária
A Representante do Instituto de Higiene e Medicina Tropical informou que o Seminário
realizar-se-á de 19 a 21 de Abril de 2006 no Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
em Lisboa, e tem como objectivo:
• Avaliar os protocolos de tratamento actualmente em vigor;
• Avaliar os dados referentes a resistências aos antimaláricos nos países da CPLP;
• Programar a implementação de uma rede de vigilância epidemiológica no
âmbito da CPLP.
7. DIVERSOS
7.1 I Encontro de Plataformas de ONG dos Países de Língua Oficial Portuguesa
O Ponto Focal de Portugal informou sobre a realização do I Encontro de Plataformas
de ONG dos Países de Língua Oficial Portuguesa que tem como objectivo, entre
outros, estabelecer um espaço de intercâmbio e de sensibilização da opinião pública e
promover a cooperação sul-sul.
7.2 Semana da Saúde na CPLP
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O Secretário Executivo Adjunto prestou informação relativamente à realização da
Conferência sobre a Mortalidade Materno Infantil no próximo mês de Outubro, em
Lisboa, bem como sobre o Encontro dos Directores de Recursos Humanos na área da
Saúde dos Estados membros.
7.3 Seminário sobre Migração e Política de Desenvolvimento no Quadro da CPLP
O Ponto Focal de Portugal informou que no quadro das comemorações do X
Aniversário da CPLP, o IPAD irá apoiar financeiramente o Seminário sobre Migração
e Política de Desenvolvimento no Quadro da CPLP, a realizar-se no dia 6 de Junho de
2006, na Fundação Calouste Gulbenkian.
Informou, ainda, que o encontro tem como finalidade estabelecer uma dinâmica nas
relações intracomunitárias e as suas diásporas, bem como potenciá-los como agentes
económicos, sociais e políticos nos países da CPLP.
7.4 Conferencia sobre o Combate à Exploração do Trabalho Infantil no Mundo de
Língua Portuguesa
A Coordenadora da comissão organizadora da conferência fez uma apresentação do
programa do evento, referindo-se a fundamentação, objectivos e resultados esperados.
Informou que o evento terá lugar em Lisboa de 11 a 13 de Maio próximo.
7.5 Apresentação da Estratégia Portuguesa de Cooperação
O Ponto Focal de Portugal informou sobre a estratégia de cooperação nos seus
aspectos mais inovadores, recentemente apresentada, tendo em consideração a
alteração da conjuntura interna e internacional, designadamente, a adopção dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e os novos compromissos internacionais
também partilhados por Portugal.
Ressaltou a abordagem bi-multilateral, o reforço da cooperação interministerial, a
criação de mecanismos de coordenação com a sociedade civil (fórum de cooperação
para o desenvolvimento), a identificação de clusters de cooperação nos países
beneficiários, a criação de uma nova instituição financeira (SOFID) numa perspectiva
de apoio ao desenvolvimento sustentável como algumas das principais formas de
estratégia referenciadas no documento.
7.6 Informações sobre a Campanha de Solidariedade com as Populações de
Moçambique
O Secretário Executivo informou sobre a campanha em curso de solidariedade com as
populações de Moçambique, solicitando aos Pontos Focais reacção sobre o documento
enviado aos Estados membros.
Os Pontos Focais de Cooperação e o Secretariado Executivo congratularam a
Coordenadora da Mesa pela excelente moderação e condução dos trabalhos, o que
permitiu que se chegasse a bons resultados.
Agradeceram ao Secretariado Executivo pelas excelentes condições técnicas de trabalho
no decorrer da Reunião.

Feito em Lisboa, a 21 de Fevereiro de 2006.
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