XVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maputo, 18 de Julho de 2013
Resolução sobre o Reforço da Concertação entre a CPLP e Agências
Internacionais de Desenvolvimento
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Maputo, na sua XVIII Reunião Ordinária, no dia 18 de
Julho de 2013;
Recordando o ponto xi do parágrafo 8º da Declaração de Maputo, de Julho de
2012, que incentiva “o Secretariado Executivo a prosseguir esforços para dar
continuidade ao acompanhamento dos temas ligados à Igualdade de Género,
Governação, Direitos Humanos, Migrações para o Desenvolvimento e a estabelecer
Memorandos de Entendimento com organismos multilaterais que trabalhem nesses
domínios, dinamizando parcerias e cooperação para o desenvolvimento de ações
estruturantes no quadro do desenvolvimento sustentável da Comunidade”;
Tendo presente que diversas reuniões estatutárias da CPLP vêm apelando para
que a CPLP possa explorar possibilidades de cooperação multilateral com
organizações especializadas do Sistema das Nações Unidas ou outras;
Considerando o potencial de cooperação que o conjunto de Memorandos de
Entendimento assinados entre a CPLP e os seus parceiros internacionais de
desenvolvimento encerra e a necessidade de reforço da participação e diálogo
da CPLP com estes atores para o desenvolvimento de parcerias e sinergias;

DECIDE:
1. Saudar e apoiar o reforço da concertação entre a CPLP e as diversas agências
internacionais de desenvolvimento com as quais a CPLP tem Memorandos
de Entendimento celebrados;
2. Instar o Secretariado Executivo da CPLP à celebração de Memorandos de
Entendimento e Protocolos que reforcem o diálogo e partilha de boas
práticas sobre políticas globais de desenvolvimento com organizações
multilaterais, com as quais esse diálogo ainda não tenha sido formalizado;
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3. Encorajar o Secretariado Executivo, sempre que as condições materiais assim
o possibilitem, a participar em Conferências Internacionais alusivas a temas
constantes da agenda de trabalho da CPLP em coordenação com o Comité
de Concertação Permanente e com apoio dos Grupos CPLP junto das
principais agências internacionais.

Feita em Maputo, a 18 de Julho de 2013
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