XII Reunião Ordinária dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP
20 e 21 de Fevereiro de 2006, Lisboa
Reflexão sobre a cooperação no âmbito da CPLP

No ponto 3. da Agenda de trabalhos “Reflexão sobre a cooperação no âmbito da CPLP” o Secretário
Executivo fez uma breve apresentação do documento previamente distribuído (em anexo).
Os Pontos Focais destacaram os seguintes pontos:
I.

ÁREAS PARA COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA

As áreas prioritárias para a cooperação serão desenvolvidas prioritariamente seguindo o tema “Os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – Desafios e contribuição da CPLP”, escolhido para a
próxima Conferência dos Chefes de Estado e de Governo (Bissau, Julho 2006).

II.

SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COOPERAÇÃO DA CPLP

Os Pontos Focais reiteraram que a cooperação é um instrumento fundamental da CPLP para o
desenvolvimento dos Estados, a consolidação da Comunidade como tal e para sua projecção enquanto
organização internacional.
Nesta perspectiva, consideram desejável que se desenvolvam esforços de coordenação e
sistematização das políticas de cooperação no sentido de, onde seja possível, melhorar a eficácia das
acções desenvolvidas no espaço da Comunidade, designadamente, tendo em vista a conjugação de
sinergias e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Consideraram pertinente a elaboração de um Programa Indicativo de Cooperação de carácter
plurianual e recomendaram a concentração dos projectos, de forma a ir ao encontro das necessidades
das populações e dos Estados membros beneficiários.
Nesse sentido, deverão ser tidos em consideração os seguintes aspectos: i) identificação do interesse
do país receptor; ii) dificuldade de execução dos projectos por parte dos Estados membros; iii)
necessidade de adaptar os projectos aos condicionalismos de cada Estado membro.
Acordaram que deverão ser favorecidas um número de áreas prioritárias de intervenção, identificadas
em conformidade com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
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Deverão ser enfatizados projectos de carácter multilateral de forma a assegurar uma cooperação em
que todos os países envolvidos se sintam parte e beneficiários, contrariando o desenvolvimento da
dicotomia "países doadores" e "países receptores" no seio da Comunidade.
Acordaram a necessidade de, no seio da Organização, se aprofundar a reflexão sobre temas ligados à
cooperação, designadamente o acesso a fontes internacionais de financiamento, o conceito de
“cooperação comunitária” e os seus mecanismos com vista a aperfeiçoar este importante instrumento
de afirmação e desenvolvimento da CPLP.

III.

REFORÇO DAS ESTRUTURAS NACIONAIS PARA ASSUNTOS DA CPLP

Os Pontos Focais reconheceram a importância da coordenação inter-sectorial no âmbito nacional como
factor de eficiência na realização dos programas e projectos de cooperação comunitária,
recomendando o reforço das estruturas nacionais de cada país.

IV.

CAPACITAÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO

Os Estados membros foram unânimes em reconhecer a premente necessidade do reforço da
capacitação do Secretariado Executivo com vistas à assegurar o acompanhamento eficaz da
cooperação comunitária, nomeadamente na coordenação com os Estados membros e na identificação
de projectos considerados prioritários e no desenvolvimento do conhecimento dos organismos de
cooperação internacional.
Lisboa, 21 de Fevereiro de 2006.
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