XIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cidade da Praia, 20 de Julho de 2009
Resolução sobre a Revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido na Cidade da Praia, na sua XIV Reunião Ordinária, no dia 20
de Julho de 2009;
Considerando que a CPLP conta com um Fundo Especial, dedicado
exclusivamente ao apoio financeiro das Acções Concretas levadas a cabo no
espaço da Comunidade, constituído por contribuições voluntárias, públicas ou
privadas, e regido por Regimento próprio, aprovado pelo Conselho de
Ministros, de 22 de Julho de 1999;
Tendo em mente que, não obstante o acima indicado, os recursos afectos ao
Fundo Especial tem sido mobilizados unicamente por contribuições dos
Estados Membros;
Reconhecendo que passados 10 anos sobre a data da sua aprovação, se torna
necessária a adequação do Fundo Especial aos novos desafios da Cooperação
internacional;
Recordando o reconhecimento, a 2 de Março de 2009, pela III Reunião
Extraordinária de Pontos Focais de Cooperação, da necessidade de revisão do
Regimento do Fundo Especial, com o objectivo de dotar este instrumento de
uma maior especificidade das regras e redefinição do papel do Secretariado
Executivo da CPLP relativamente às entidades financiadoras;
Tomando boa nota do endosso, por parte da XVIII Reunião de Pontos Focais de
Cooperação, das recomendações emanadas da III Reunião Extraordinária de
Pontos Focais de Cooperação;
Reconhecendo que a proliferação de fundos sectoriais poderá dificultar a sua
coordenação e poderá contribuir para a fragmentação dos recursos disponíveis
para acções de cooperação para o desenvolvimento no espaço da CPLP;

DECIDE:
Solicitar à Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, com o apoio do
Secretariado Executivo da CPLP, a apresentação à XV Reunião Ordinária do
Conselho de Ministros, de uma proposta de revisão do Regimento do Fundo
Especial da CPLP.

Feita na Cidade da Praia, a 20 de Julho de 2009

