VII CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Lisboa, 24 de Julho de 2008
Resolução sobre o Instituto Internacional da Língua Portuguesa
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Lisboa, na sua XIII Reunião Ordinária, no dia 24 de Julho
de 2008;
Recordando a Resolução sobre o Instituto Internacional da Língua Portuguesa,
de Julho de 2000, que considera que a Língua Portuguesa constitui um património
de todos os Estados membros da CPLP;
Recordando que o IILP tem por objectivos fundamentais a promoção, a defesa, o
enriquecimento e a difusão da Língua Portuguesa como veículo de cultura,
educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de
utilização oficial em fora internacionais;
Reconhecendo a importância da existência de uma Instituição comum para a
defesa e promoção da Língua Portuguesa e a necessidade de esta se adaptar aos
novos desafios neste domínio;
Recordando a Resolução sobre os Resultados da II Assembleia-Geral do IILP, de
Julho de 2003 que toma boa nota da Resolução (...) sobre as Comissões Nacionais,
apelando aos Estados membros para que adoptem as medidas necessárias para melhorar
a sua operacionalidade; endossa a Resolução (...) sobre o Acordo Ortográfico (...) e toma
nota da selecção de Actividades, Projectos e Linhas de Acção identificados (...);
Recordando a Resolução sobre o Estreitamento das Relações entre o IILP e a
CPLP, que considera que a promoção e difusão da Língua Portuguesa é essencial
para o fortalecimento da CPLP no plano internacional e para o aprofundamento da
amizade mútua, da concertação política e da cooperação entre os seus Estados membros;
(...) que o IILP tem um papel essencial na promoção e difusão da Língua Portuguesa
além fronteiras; (...) que o IILP deve ser, igualmente, um veículo da difusão e suporte da
diversidade cultural dos Estados membros da CPLP (...);

Tendo em conta as recomendações da Reunião Técnica sobre a Língua
Portuguesa, de 30 de Junho de 2008;
Tendo ainda em conta as recomendações da III Reunião do Conselho Científico
do IILP, de 2 a 4 de Julho de 2008;

DECIDE:
1. Recomendar ao Comité de Concertação Permanente para, em estreita
colaboração com o IILP, proceder a uma profunda reavaliação do
funcionamento do IILP, nomeadamente da adequação dos instrumentos
jurídicos existentes e da estrutura, financeira e de recursos humanos, em função
dos seus objectivos, para apresentação ao XIV Conselho de Ministros;
2. Encorajar o IILP a prosseguir na elaboração do Plano Estratégico para a
Gestão Internacional da Língua Portuguesa, instando, igualmente os Estados
membros a conferir um maior envolvimento do IILP na elaboração e execução
das suas políticas de língua;
3. Recordar aos Estados membros a necessidade de criarem, quando ainda não
existam, as respectivas Comissões nacionais vocacionadas para apoiar os
projectos e iniciativas do IILP;

Feita em Lisboa, a 24 de Julho de 2008
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