Relatório Final
X Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP
INTRODUÇÃO
Realizou-se, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2005, na Sede do Secretariado Executivo da
CPLP, em Lisboa, a X Reunião Ordinária de Pontos Focais de Cooperação da CPLP.
CONSTITUIÇÃO DA MESA
A mesa foi presidida pelo Dr. Francisco Carlos Afonso Fernandes, Director Geral da
Cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades da
República Democrática 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.
O Coordenador da Reunião abriu a sessão, saudando as delegações presentes e desejandolhes 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
cooperação como vertente da promoção do desenvolvimento e de aprofundamento dos
laços de solidariedade entre os Estados membros. O discurso, na íntegra, consta do anexo
III.
2. APROVAÇÃO DA AGENDA.
A agenda foi aprovada por unanimidade com a inclusão de propostas sugeridas pelos
Pontos Focais de Moçambique (8.4.) e da Guiné-Bissau (8.5.) e consta do anexo IV.
3. 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 constantes do Plano Indicativo de Utilização do Fundo Especial.
(Anexo V).
Atendendo à solicitação da delegação brasileira quanto à informação sobre a contribuição
do Brasil para o Fundo Especial no valor de USD 150,000, o Secretariado Executivo
esclareceu que esses recursos continuam livres para o financiamento de outros projectos.
O Ponto Focal da Guiné-Bissau prestou informações sobre o Projecto de Formação de
Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública.
Participaram da formação 60 técnicos e concluíram 37, dos quais sete mulheres.
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Quanto ao Projecto de Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fonds, o Ponto
Focal da Guiné-Bissau informou que o mesmo teve inicio e foi adquirido o material
necessário.
O Ponto Focal do Brasil informou que a Reunião do Comité Técnico Permanente do
Governo Electrónico da CPLP realizar-se-á em Maio do corrente ano e contará com a
participação dos Estados membros.
4. PONTO DE SITUAÇÃO DOS ACORDOS ASSINADOS NO ÂMBITO DA CPLP
E O CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DOS MESMOS.
O Ponto Focal da Guiné-Bissau solicitou esclarecimentos sobre o procedimento do envio
aos Estados membros dos acordos assinados no âmbito da CPLP, bem como o estado de
ratificação dos mesmos. O Secretariado Executivo informou que o procedimento
adoptado consiste em enviar cópia autenticada dos acordos assinados aos Estados
membros via Missões Diplomáticas, em Lisboa.
Atendendo a preocupação da delegação da Guiné-Bissau, o Ponto Focal de Moçambique
sugeriu que no prazo de um mês os Estados membros deveriam actualizar a lista dos
acordos ratificados e depositados, apresentada pelo Secretariado Executivo, para
reencaminhamento aos Estados membros da versão consolidada da referida lista.
No âmbito dos Acordos sobre Cidadania e Circulação no Espaço da CPLP, a delegação
de Angola propôs que se realizasse uma Reunião dos Directores Nacionais de Migração e
Fronteiras, antes da próxima Reunião do Conselho de Ministros, prevista para Julho, com
o fim de se efectuar um balanço sobre a implementação dos respectivos acordos
assinados em Brasília.
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 que após as alterações sugeridas, o documento
“Directrizes para o Recrutamento, Selecção e Contratação da Equipe-Base do Centro
Regional” foi enviado aos Estados membros deverá ser encaminhado ao Comité de
Concertação Permanente – CCP para conhecimento.
O Ponto Focal do Brasil ressaltou a importância de considerar, desde já, os custos de
manutenção da Equipe-Base que deverá ser contratada em breve. Neste sentido,
considerou oportuna a discussão da contribuição proporcional dos custos relativos à
manutenção da Equipe-Base, propondo que cada Estado membro contribuísse com as
seguintes percentagens: Angola (15%), Brasil (30%), Cabo Verde (5%), Guiné-Bissau
(3%), Moçambique (11%), Portugal (30%), São Tomé e Príncipe (3%) e Timor-Leste
(3%).
Os Pontos Focais comprometeram-se a comunicar ao Secretariado Executivo, até o dia 31
de Março, a sua reacção sobre a proposta indicada, bem como os seus representantes para
o Conselho Deliberativo.
Os Estados membros deverão arcar as despesas referentes à participação dos seus
representantes nas reuniões do Conselho Deliberativo, a realizar-se anualmente em
Luanda.
Os Pontos Focais de Angola e Portugal informaram terem já designado os seus
representantes, faltando apenas a sua oficialização junto do Secretariado Executivo.
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O Ponto Focal de São Tomé e Príncipe solicitou esclarecimentos quanto às despesas
inerentes à participação dos representantes na reunião anual do Conselho Deliberativo.
Entre as opções apresentadas, destacou-se a possibilidade de cada Estado membro cobrir
as despesas de participação do seu representante.
5.2. Informação sobre o Andamento das Providências para a Institucionalização do
Centro Regional de Excelência em Administração Pública.
A propósito da Missão a Maputo, composta por representantes do Secretariado Executivo
e da Agência Brasileira de Cooperação – ABC, com o objectivo de identificar as futuras
instalações do Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica, bem como
outras alternativas para acomodar o referido Centro, o Ponto Focal do Brasil propôs que a
sua realização tivesse lugar entre 11 e 13 de Abril do corrente ano.
Por sua vez, o Ponto Focal de Moçambique reiterou a disponibilidade de acolher a missão
técnica a partir dos finais de Março e concordou com a proposta do Ponto Focal do
Brasil.

6. REAPRESENTAÇÃO DE PROJECTOS:
6.1.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 Dr. Paulo Bárcia, Director do Escritório da Organização Internacional de Trabalho –
OIT, em Lisboa, fez algumas considerações sobre a proposta de projecto reformulada
que prevê a facilitação de acesso a instituições locais de todos os Estados membros da
CPLP à formação, informação e assessoria técnica especializada sobre iniciativas de
desenvolvimento socio-económico local totalmente feito em língua portuguesa.
A Reunião de Pontos Focais ponderou sobre a viabilidade da proposta, uma vez que a
mesma integra uma perspectiva que se considera de prestação de serviços e não de
desenvolvimento. Por outro lado, foi realçada a dificuldade que se antevê na
mobilização de financiamentos junto do sector privado, previsto no orçamento do
projecto.
Assim, a Reunião de Pontos Focais sugeriu o redimensionamento financeiro do
Projecto, bem como a introdução das alterações de carácter técnico apresentadas pelo
Ponto Focal português, nomeadamente: i) diagnóstico prévio das necessidades
nacionais; ii) definição de critérios para atribuição de bolsas; iii) identificação dos meios
técnicos pré-existentes que viabiliza a formação; iv) enquadramento das monografias; v)
manutenção da ligação à rede Delnet após o fim de intervenção para organismos e
bolseiros e para o Secretariado Executivo.
6.2.Proposta de Projecto “PMN – Promoção de um Micro-Negócio”.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o Projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 2 – “Consideraram o projecto proposto relevante para os
objectivos da CPLP, necessitando, no entanto, ser revisto conforme recomendações
feitas por ocasião de sua análise. Após essa revisão pela instituição proponente, o
projecto proposto deverá ser encaminhado ao Secretariado Executivo que verificará se
a proposta revista incorpora de forma apropriada as recomendações feitas, dando a
conhece-la aos demais Pontos Focais”.
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A Reunião de Pontos Focais de Cooperação concordou com a necessidade de se envidar
esforços no sentido da realização do curso no Centro Regional de Excelência em
Desenvolvimento Empresarial. O Ponto Focal de Portugal afirmou que faria uma nova
análise do Projecto com vista a realização do curso em Luanda. O Ponto Focal do Brasil
informou que custeará as despesas relativas aos seus participantes no curso.
7. APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROJECTOS:
7.1.Proposta de Projecto – Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais
Internacionais;
A proposta de Projecto foi apresentada pelo Ponto Focal do Brasil e tem como objectivo
capacitar 18 funcionários dos governos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, bem como 4 participantes do
Mercosul, para desempenhar funções em matéria de negociações comerciais
internacionais no que diz respeito tanto ao plano multilateral quanto bilateral.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou o projecto, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “Consideram o Projecto proposto relevante para os
objectivos da CPLP e decidiu aprová-lo na forma em que foi apresentado para apoio
financeiro pelo Fundo Especial”.
O Ponto Focal do Brasil assegurou que os gastos orçamentais do projecto serão
integralmente cobertos pelo seu Governo.
7.2.Proposta de Projecto – Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica
Internacional (ProCTI-MGC);
O Ponto Focal do Brasil apresentou a Proposta de Projecto que tem como objectivo
capacitar 180 participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão de projectos de cooperação internacional,
tema este que faz parte do Programa de Treinamento em Cooperação Técnica
Internacional (ProCTI-MGC), da ABC. Para tanto, deverão ser ministrados seis cursos
de curta duração em cada Estado membro.
Na oportunidade, a delegação brasileira distribuiu a avaliação dos cursos sobre análise e
enquadramento de projectos de cooperação técnica internacional – CTI, elaborada pelos
participantes dos países beneficiários, que concederam os conceitos de bom e óptimo a
90% das perguntas do questionário. Informou também que a proposta do curso sobre
gestão da CTI constitui uma continuação dos cursos de 2003/2004.
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 apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
7.3.Proposta Preliminar de Projecto – Rede ePort “Rede de Fontes de Informação
e Conhecimento em Saúde para os Países de Língua Portuguesa”;
Esta proposta preliminar de projecto foi apresentado pelo Dr. Abel Laerte Packer da
Bireme/Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde e
procura estabelecer e manter uma rede cooperativa entre instituições de saúde dos
Estados membros da CPLP junto da Organização Mundial de Saúde para promover e
melhorar a saúde nesses países, através da disseminação e uso de informação em
português.
Os Pontos Focais de Cooperação recomendaram o envio da proposta de projecto ao
Secretariado Executivo, em tempo útil, para a sua apresentação na próxima Reunião.
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7.4.Proposta de Projecto – “Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos
Países de Língua Oficial Portuguesa Integrados na CPLP para Partilha de
Informação dos Arquivos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical”;
A Proposta de Projecto foi apresentada pelo Dr. Virgílio Rosário, Professor do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) e Coordenador Científico do Centro de Malária
e outras Doenças Tropicais (CMDT) que informou que o mesmo visa a criação de uma
plataforma informática que permitiria transpor os arquivos bibliográficos do IHMT para
um arquivo informático, de fácil acesso, pela comunidade científica 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 apoio financeiro
pelo Fundo Especial”.
7.5.Proposta de Acção Pontual – Seminário sobre Terapêutica da Malária.
A Proposta de Acção Pontual também foi apresentada pelo Dr. Virgílio Rosário, que
informou que a mesma resulta da Reunião da CPLP sobre Malária, em São Tomé e
Príncipe, e o programa de acção proposto para dois anos. Nesta ocasião, foi decidido
que era importante promover uma reunião para discutir os diferentes aspectos
associados à Terapêutica da Malária, nomeadamente nas suas componentes de: i)
inserção e programas de controlo; ii) ligação à medicina de viagens; iii) investigação.
A Reunião de Pontos Focais de Cooperação aprovou a Acção Pontual, atribuindo-lhe a
Categoria de Decisão 1 – “Considera a Acção Pontual proposta relevante para os
objectivos da CPLP e decidiu aprová-la na forma em que foi apresentada para apoio
financeiro pelo Fundo Especial”.
8. Diversos:
8.1.Curso de Gestão e Administração Escolar – Formação para Quadros Técnicos
da CPLP;
O Ponto Focal de Portugal informou sobre o estado de preparação do curso, tendo
solicitado aos Estados membros a apresentação das suas candidaturas. Informou
igualmente que Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe já
entregaram as suas candidaturas.
Solicitou, ainda, ao Secretariado Executivo auxílio no sentido de encaminhar as ofertas
de participação para o curso.
O Ponto Focal de Cabo Verde comprometeu-se a enviar os currículos dos candidatos
apresentados de forma a completar o processo, tendo o Ponto Focal de Moçambique
manifestado a sua disponibilidade de trabalhar no sentido de enviar as suas candidaturas
com a maior brevidade possível.
8.2.Projecto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP de Combate
à Malária, HIV/SIDA e Tuberculose;
O Embaixador José Tadeu Soares, Secretário Executivo Adjunto, apresentou, em linhas
gerais, um programa de cooperação no âmbito da luta contra a Malária, HIV/SIDA e
Tuberculose, que se encontra em fase de elaboração. O Projecto surge na sequência da
V Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, orientado na perspectiva da
Mulher e Mãe de Família, enquanto participante activa na prevenção e tratamento
destas doenças.
No que diz respeito à Malária, informou que está a organizar-se um programa específico
para a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que inclui a distribuição maciça de redes
impregnadas anti-mosquitos e a recuperação de enfermarias.
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Relativamente à Tuberculose (doença que tem vindo a sofrer um recrudescimento e que
está também muito associada ao HIV/SIDA), o programa visa objectivos sectoriais,
como as prisões e as forças armadas.
8.3.Curso de Jornalismo em Timor-Leste e outros projectos.
Este ponto foi igualmente apresentado pelo Secretário Executivo Adjunto que informou
sobre a realização em Novembro, em Díli, de um curso de jornalismo com o fim de
capacitar jornalistas timorenses. O curso será ministrado por professores do Centro
Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas - CENJOR.
O Ponto Focal português, tendo em conta o curso que realizou em parceria com o Banco
Mundial no final de 2004, bem como os trabalhos preparatórios que desenvolveu para
um projecto nesta mesma área no quadro da CPLP, disponibilizou-se para colaborar
com o Secretariado Executivo no sentido de evitar duplicações. Alertou ainda para a
necessidade de, na estruturação do curso agora previsto, serem tidos em consideração os
resultados e respectiva avaliação da formação mencionada.
O Secretário Executivo Adjunto fez referência à 2ª Edição da Feira do Livro da CPLP
que será realizada no âmbito das comemorações do 30º Aniversário da Declaração de
Independência de Timor-Leste.
Informou ainda sobre a sua participação na Reunião Preparatória da 2ª fase da Cimeira
Mundial da Sociedade de Informação, tendo sugerido a realização de uma reunião
preparatória da CPLP, no mês de Junho, no quadro das decisões da V Conferência de
Chefes de Estado e de Governo da CPLP.
8.4.Informação sobre a Designação de um Assessor para os Assuntos PolíticoDiplomáticos;
O Ponto Focal de Moçambique manifestou a disponibilidade do seu Governo para
designar um Assessor para os Assuntos Político-Diplomáticos para o Secretariado
Executivo da CPLP. Indicou igualmente que o seu Governo irá formalizar esta intenção
brevemente, e no prazo de três meses estaria em condições de colocar o assessor no
Secretariado Executivo.
O Secretário Executivo agradeceu a informação e manifestou satisfação pela proposta de
Moçambique, tendo em consideração que de momento não existe representação daquele
Estado membro na Sede do Secretariado Executivo.

8.5.Informação sobre a Situação da Guiné-Bissau após a Missão de Sensibilização
da CPLP.
O Ponto Focal da Guiné-Bissau informou sobre a situação interna do País na sequência
da Missão de Sensibilização da CPLP.
Apelou aos restantes Estados membros da CPLP para continuar a dar o apoio ao processo
de estabilização da vida política do País, sobretudo tendo em conta a realização das
eleições presidenciais prevista para Maio de 2005.
O Secretário Executivo, informou que o Brasil disponibilizou ao Fundo Especial um
valor de USD 500.000 para o apoio ao processo de reforma das Forças Armadas e,
informou a disponibilidade de Portugal contribuir igualmente para o efeito. Acrescentou
que existe um trabalho articulado com o Escritório das Nações Unidas na Guiné-BissauUNOGBIS para a gestão dos fundos doados para o processo de reforma.
Informou ainda que durante a sua recente deslocação a Sede da Nações Unidas em Nova
Iorque, realizou contactos com a Secretaria-Geral das Nações Unidas, com o grupo de
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países da CEDEAO e da CPLP, bem como o grupo Ad-Hoc da ECOSOC, sobre a
situação na Guiné-Bissau.
Fazendo referência à designação do representante do Secretário Executivo em Bissau,
informou que o Secretariado Executivo está a definir o seu perfil e o mandato e que o
assunto será discutido na próxima Reunião do CCP, aquando da apresentação do
Relatório da Missão de Observadores.
O Secretário Executivo Adjunto fez referência à Mesa Redonda que teve lugar no
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e com vista ao
desbloqueamento de verbas para fazer face às necessidades mais urgentes da GuinéBissau.
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 ao Secretariado Executivo pelas excelentes condições técnicas de trabalho
no decorrer da Reunião.
Feito em Lisboa, a 22 de Fevereiro de 2005.
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