XVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Luanda, 22 de Julho de 2011

Projeto de Resolução sobre a Revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP

O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
reunido em Luanda, na sua XVI Reunião Ordinária, no dia 22 de Julho de 2011;
Considerando que a CPLP conta com um Fundo Especial, dedicado exclusivamente
ao apoio financeiro das Ações Concretas levadas a cabo no espaço da Comunidade,
constituído por contribuições voluntárias, públicas ou privadas;
Ciente de que os recursos afetos ao Fundo Especial têm sido mobilizados
unicamente por contribuições dos Estados membros;
Considerando que se torna necessária a atualização do Fundo Especial face às novas
realidades concretas da cooperação intra-CPLP e às exigências técnicas das ações
financiadas entre os Estados membros para dar resposta ao desenvolvimento e
crescente complexidade da cooperação intracomunitária;
Reconhecendo o potencial do Fundo Especial para, além das suas valências no
contexto multilateral, se constituir como plataforma facilitadora da integração da
cooperação bilateral e multilateral no seio da Comunidade;
Recordando que a III Reunião Extraordinária de Pontos Focais de Cooperação, em
Março de 2009, reconheceu a necessidade de revisão do Regimento do Fundo
Especial, com o objetivo de dotar este instrumento de uma maior especificidade das
regras e redefinir o papel do Secretariado Executivo relativamente à mobilização de
recursos, dando maior capacidade de intervenção ao Fundo Especial em benefício
dos Estados membros;
Registrando, com satisfação, todo o trabalho desenvolvido entre os Pontos Focais de
Cooperação e o Secretariado Executivo da CPLP, no espaço compreendido entre a
XIX e a XXIII Reuniões Ordinárias, bem como os contributos de fora específicos em

que foram desenvolvidos os debates que conduziram à versão final da Proposta de
Revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP;

DECIDE:
Aprovar o Regimento do Fundo Especial da CPLP, em anexo, conforme proposta da
XXIIIª Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, realizada em Luanda, a 19 de
Julho de 2011.

Feita em Luanda, a 22 de Julho de 2011

