RELATÓRIO FINAL
XI REUNIÃO DE PONTOS FOCAIS DE COOPERAÇÃO DA CPLP
INTRODUÇÃO
Realizou-se, nos dias 15 e 16 de Julho de 2005, na cidade de Luanda, em Angola, a XI
Reunião Ordinária de Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
A mesa foi presidida pela Dra. Ana Paula Alvim, Ponto Focal de Cooperação da República
Democrática de São Tomé e Príncipe, país que detém a Presidência, e integrada pelo
Embaixador Luís Fonseca, Secretário Executivo, 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 desejandolhes as boas vindas. Expressou votos de sucesso nos trabalhos e agradeceu o apoio e
acolhimento do Governo angolano, bem como o empenho do Secretariado Executivo na
preparação da Reunião.
Em seguida, usou da palavra o Secretário Executivo, que também agradeceu ao Governo
angolano, bem como exprimiu reconhecimento aos quadros do Secretariado Executivo
pelo trabalho desenvolvido na preparação da Reunião.
Congratulou-se pelo conjunto de esforços que permitiram a realização da I Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo do Centro Regional de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial.
Solicitou uma maior coordenação das políticas de cooperação dos Estados membros, de
forma a permitir um melhor aproveitamento de sinergias, designadamente nos processos
adoptados para a identificação de novos projectos e recursos financeiros.
A este propósito, reiterou a importância das parcerias com os organismos internacionais,
com os quais vários protocolos foram assinados pela CPLP, e com o sector privado.
Salientou, ainda, a necessidade de serem alocados recursos não consignados ao Fundo
Especial, por forma a permitir o financiamento de acções pontuais.
Solicitou aos Estados membros que apoiassem a realização da I Feira do Livro em TimorLeste, a ter lugar em Novembro de 2005, através da doação de livros.
O Ponto Focal de Angola, na qualidade de anfitrião, proferiu palavras de boas vindas a
todos os delegados na Reunião, desejando-lhes uma boa estada em Luanda.
2. APROVAÇÃO DA AGENDA E DO PROGRAMA
A agenda foi aprovada por unanimidade com as seguintes alterações:
• Foi retirado o item 7.1. “Proposta de Projecto CPLP/Delnet – Programa de Apoio,
em Língua Portuguesa, ao Desenvolvimento Local do Centro Internacional de
Formação da Organização Internacional do Trabalho (CIF-OIT)”. O mesmo deverá
ser reapresentado numa próxima Reunião, perante a impossibilidade do
Representante da OIT estar, neste momento, presente em Luanda;
• Foi incluído o item 8.2. “Proposta de Projecto – Disponibilidade de Cultivares e
Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças
em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe”, proposto pelo Brasil.
A agenda aprovada consta do anexo III, bem como o Programa da Reunião.
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3.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DO SECRETÁRIO
EXECUTIVO SOBRE AS ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO.

O relatório foi apreciado pela Reunião de Pontos Focais e incluída a alteração proposta
pelo Ponto Focal de Portugal, relativamente ao segundo parágrafo do item 6.1. “Projecto
de Apoio ao Combate ao HIV/SIDA da CPLP”, conforme se segue:
Assim, o Projecto foi enviado ao IPAD para ser submetido à Comissão da União
Europeia para estudar a possibilidade de ser encontrada uma via de financiamento e/ou
algumas das suas valências serem integradas num projecto em estudo no âmbito do
Programa PIR-PALOP.
4. BALANÇO DE EXECUÇÃO DO PLANO INDICATIVO DE UTILIZAÇÃO
DO FUNDO ESPECIAL
O relatório de execução do Plano Indicativo do Fundo Especial desde a V Conferência
dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Julho de 2004, foi apreciado
tendo sido prestadas as seguintes informações adicionais:
• O Ponto Focal do Brasil informou que o Curso de Capacitação em Matéria de
Negociações Comerciais Internacionais será realizado de 31 de Outubro a 11 de
Novembro de 2005, em Genebra, e que os módulos do Curso sobre Gerenciamento
da Cooperação Técnica e Internacional (ProCTI-MGC) serão realizados nas
seguintes datas: Cabo Verde, 5 a 9 de Setembro; Moçambique, 3 a 7 de Outubro; São
Tomé e Príncipe, 7 a 11 de Novembro; Angola, 5 a 9 de Dezembro; Timor-Leste, 13
a 17 de Fevereiro de 2006; e Guiné-Bissau, 13 a 17 de Março de 2006;
• O Ponto Focal de São Tomé e Príncipe comunicou que o Projecto do Centro
Internacional da Juventude deverá ser reformulado e apresentado na primeira semana
de Setembro ao Secretariado Executivo;
• Os Pontos Focais de Cooperação reafirmaram a importância e necessidade de serem
assegurados os recursos financeiros para a implementação do Projecto de
Fortalecimento do Secretariado Executivo da CPLP.
O Balanço de Execução do Plano Indicativo de Utilização do Fundo Especial, consta do
anexo IV.
5. CENTROS REGIONAIS DE EXCELÊNCIA
5.1. Informação sobre o Andamento das Providências para a Institucionalização do
Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
O Secretariado Executivo informou sobre os preparativos para a inauguração do Centro
de Excelência.
5.2. Apresentação do Conselho Deliberativo do Centro Regional de Excelência
O Secretário Executivo procedeu à apresentação oficial dos membros que compõem o
Conselho Deliberativo do Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento
Empresarial.
5.3. Informação sobre o Andamento das Providências para a Institucionalização do
Centro Regional de Excelência em Administração Pública
O Ponto Focal do Brasil reiterou os seus agradecimentos ao Governo de Moçambique
pela maneira construtiva com que recebeu a missão conjunta ABC / Secretariado
Executivo a Maputo, realizada de 11 a 13 de Abril de 2005, durante a qual se escolheu de
comum acordo o sítio no qual deverá ser edificada a futura sede do Centro de Excelência.
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Nos termos do Memorando de Entendimento então assinado com o Ministério da
Administração Estatal de Moçambique, “as partes acordaram em que essa proposta é a
mais racional, económica e factível, podendo ser executado a curto prazo, em bases
definitivas. Para levá-la adiante as autoridades moçambicanas comprometeram-se a
envidar esforços no sentido de concluir as obras no mais breve prazo possível”.
A esse respeito, informou o Ponto Focal de Moçambique estarem asseguradas as
condições logísticas para que em Janeiro / Fevereiro de 2006 se iniciem as obras e que a
sua conclusão seja no mês de Julho, podendo a sua inauguração coincidir com as
comemorações do X aniversário da CPLP.
5.4. Proposta de Revisão do artº.17 (Conta Administrativa) da Convenção sobre o
Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
A Reunião dos Pontos Focais decidiu recomendar ao Conselho Deliberativo a alteração
do número 1 do artigo 17º da Convenção nos seguintes moldes: “As despesas relativas à
implementação desta Convenção são cobertas por recursos financeiros depositados na
Conta Administrativa, sob a forma de contribuições anuais dos Estados membros”.
6. PROJECTOS DE RESOLUÇÃO
6.1. Projecto de Resolução sobre Alterações ao Regimento do Fundo Especial da
CPLP
A proposta foi aprovada com a retirada dos parágrafos relacionados com as competências
da Reunião dos Pontos Focais de Cooperação. Neste contexto, o Secretariado Executivo
comprometeu-se a apresentar, após consultas, uma proposta viável do ponto de vista
jurídico a ser apreciada na próxima Reunião de Pontos Focais.
7. APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROJECTOS
7.1. Proposta de Projecto – Desenvolvimento da Rede de Fontes de Informação em
Ciências da Saúde para os Países de Língua Portuguesa (ePORTuguese)
Este projecto de cooperação técnica em saúde proposto pelo Ponto Focal do Brasil visa
desenvolver uma rede de fontes de informação técnico-científica nos países que
compõem a CPLP, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS.
A apresentação, de forma preliminar, desta proposta de projecto, pela técnica Cláudia
Guzzo, do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde –
BIREME, vem na sequência da proposta de projecto “e-port” apresentada na última
Reunião de Pontos Focais.
A Reunião de Pontos Focais tomou boa nota e congratulou-se com o projecto
apresentado, recomendando a sua formalização junto do Secretariado Executivo para
apreciação na próxima reunião deste órgão.
Os Pontos Focais solicitaram ao Brasil a formalização do convite aos Estados membros
para participar no Seminário “IV Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual
em Saúde” em Salvador, Brasil, a 19 e 20 de Setembro de 2005.
7.2. Proposta de Projecto – Disponibilidade de Cultivares e Capacitação para a
Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe
O projecto foi apresentado, de forma preliminar, pelo Ponto Focal de Cooperação do
Brasil e tem como objectivo disponibilizar cultivares de hortaliças e capacitar , numa
primeira fase, 150 participantes de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em sistemas
sustentáveis de produção e de sementes de hortaliças. Para o efeito, deverão ser
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realizados diagnósticos e avaliações da situação de cada um dos países, ministrados seis
cursos e enviados cultivares de hortaliças para ambos os países. Prevê-se a extensão do
projecto aos demais Estados membros.
A Reunião de Pontos Focais tomou boa nota e congratulou-se com o projecto
apresentado, recomendando a sua formalização junto do Secretariado Executivo para
apreciação na próxima reunião deste órgão.
8. INCLUSÃO
DA
CPLP
NA
LISTA
DAS
ORGANIZAÇÕES
MULTILATERAIS ELEGÍVEIS PARA APD NO ÂMBITO DO CAD DA
OCDE.
Os Pontos Focais tomaram boa nota da informação prestada pelo Ponto Focal de Portugal
relativamente à decisão, no quadro da Reunião do Grupo de Estatísticas do Comité de
Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, realizada no passado mês de Junho, em Paris, da
inclusão da CPLP na lista de organizações internacionais elegíveis para efeitos de Ajuda
Pública ao Desenvolvimento (APD), a qual deverá permitir o financiamento das acções da
CPLP por organismos internacionais, multilaterais e bilaterais, e contribuir para reforçar a
sua presença nos fora internacionais.
9. DIVERSOS
9.1. Seminário sobre Saúde Materno-Infantil e Maternidade Segura
O Ponto Focal de Portugal informou da realização do Seminário sobre “Saúde MaternoInfantil e Maternidade Segura” em Lisboa, no início de Julho de 2005, organizado pelo
Instituto de Higiene e Medicina Tropical e a Associação para o Desenvolvimento e
Cooperação Garcia da Horta, o qual contou com o apoio financeiro do IPAD.
9.2. I Programa de Formação de Negociadores de Acordos Internacionais de
Investimento dos PALOP e Timor-Leste
O Ponto Focal de Portugal informou da realização, em Genebra, em Abril de 2005, do
Programa de Formação em Negociação de Acordos Internacionais de Investimento para
Negociadores dos PALOP e Timor-Leste, organizado pela UNCTAD com recurso a
verbas da contribuição anual de Portugal para aquela Organização. Esta formação contou
com peritos da UNCTAD, Portugal e Brasil.
9.3. Formação de Dirigentes, ao mais alto nível, das Instituições Gestoras da
Protecção Social nos Países da CPLP
O Ponto Focal de Portugal informou da realização no Estoril, de 27 de Junho a 1 de Julho
de 2005, de uma Formação de Dirigentes, ao mais alto nível, das Instituições Gestoras da
Protecção Social no âmbito da CPLP. Esta formação surge na sequência de uma
recomendação da V Reunião dos Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da CPLP
e foi organizada e apoiada financeiramente pelo Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social de Portugal.
A Reunião de Pontos Focais tomou boa nota das informações prestadas pelo Ponto Focal
português nos items 9.1 a 9.3 e congratulou-se com as iniciativas realizadas por Portugal.
9.4. Projecto de Cooperação Técnica em Telecomunicações
O Secretariado Executivo solicitou aos Estados membros a alocação de recursos para a
finalização do Projecto de Cooperação Técnica em Telecomunicações. O Ponto Focal do
Brasil comprometeu-se a manter a contribuição prevista de USD 90.000 (noventa mil
dólares americanos) para assegurar a continuidade do referido projecto.
9.5. Financiamentos
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O Secretário Executivo solicitou aos Estados membros que disponibilizassem verbas para
o Fundo Especial, para além das consignadas a projectos pré-determinados, por forma a
permitir o financiamento de acções pontuais nos termos do Regimento do Fundo
Especial.
Considerações Finais
Os Pontos Focais de Cooperação e o Secretariado Executivo felicitaram a Coordenadora
da Mesa pela excelente condução dos trabalhos, o que permitiu que se chegasse a bons
resultados.
Agradeceram ao Governo angolano pelas óptimas condições técnicas e logísticas de
trabalho no decorrer da Reunião e ao Secretariado Executivo que em muito contribuiu para
o sucesso da mesma.
Feito em Luanda, a 16 de Julho de 2005.
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