I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MINISTROS DA EDUCAÇÃO DA CPLP

Proposta de Resolução sobre a elaboração do Relatório de Estatísticas
da Educação da CPLP

A Reunião de Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Díli, na sua I Reunião Extraordinária, no dia 17 de abril de 2015;
Ciente de que a educação é um dos fatores mais importantes para a transformação das
sociedades, o desenvolvimento sustentável e a melhoria de vida das populações;
Reafirmando a importância da educação para a consolidação dos objetivos da CPLP;
Tendo em conta as prioridades para as ações identificadas no Seminário sobre o Plano
Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP , realizado em
Díli, a 14 de abril de 2015;
Considerando a implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no
Domínio da Educação.
Tendo presente a Resolução sobre a Educação na Agenda para o Desenvolvimento Pós
2015, no que concerne ao estabelecimento de metas quantificadas para o
desenvolvimento da Educação na CPLP;
Atendendo à necessidade de dotar a CPLP de indicadores e instrumentos estatísticos no
domínio da Educação, para apoio ao planeamento, à implementação, à monitorização e
à tomada de decisão;
Reconhecendo a importância da monitorização integrada e partilhada da evolução dos
contextos educativos nacionais, para o desenvolvimento eficaz e eficiente de projetos e
de programas de cooperação multilateral;

Decidem:

1. Recomendar ao Secretariado Executivo que promova e acompanhe, em
estreita articulação com os Estados membros, o desenvolvimento de
programas de cooperação multilateral em matéria de estatísticas, no
sentido de criar um sistema integrado de estatísticas da Educação
alicerçado em indicadores que permitam uma análise evolutiva
especialmente ajustada à realidade dos Estados membros.
2. Recomendar ao Secretariado Executivo que promova e acompanhe a
adoção de instrumentos estatísticos e indicadores no domínio da
educação para um melhor planeamento de projetos e de programas de
âmbito multilateral na CPLP, e em alinhamento com os indicadores de
desempenho regionais e internacionais.
3. Instar ao Secretariado Executivo que impulsione e acompanhe a
elaboração do Relatório de Estatísticas da Educação da CPLP, em
estreita articulação com os Estados membros, designadamente em
colaboração com os Pontos Focais da Educação e Peritos Nacionais
indicados pelos Estados membros.

Feita em Díli, (17) de julho de 2015

