XII CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA COMUNIDADE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Santa Maria, 16 de julho de 2018
Resolução sobre a Revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP e Quadro Orientador para a
elaboração e revisão dos Regimentos Internos das Reuniões Ministeriais da CPLP
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), reunido em Santa
Maria, na sua XXIII Reunião Ordinária, no dia 16 de julho de 2018;
Considerando que a CPLP conta com um Fundo Especial, dedicado ao apoio financeiro das atividades
que promovam os objetivos gerais da Comunidade, em conformidade com os seus Estatutos,
constituído por contribuições voluntárias, públicas ou privadas, e regido por Regimento próprio,
aprovado pela XVI Reunião do Conselho de Ministros da CPLP, realizada em Luanda, a 22 de julho
de 2011;
Recordando a aprovação do Quadro Orientador das Reuniões Ministeriais da CPLP, pelo XIV Conselho
de Ministros da CPLP, realizado na cidade da Praia, a 20 de Julho de 2009, e o contributo que este
instrumento emprestou para uma maior coordenação entre as reuniões ministeriais setoriais e outros
órgãos da CPLP, como a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP (RPFC), de que a
crescente aprovação de planos estratégicos de cooperação setorial tem sido exemplo;
Congratulando a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação (RPFC) pelas conclusões do Seminário
“Governança e Gestão da Cooperação da CPLP”, realizado em Oeiras, entre 26 e 28 de fevereiro de
2018, realizado no âmbito da sua XXXVI Reunião, no quadro do processo de reflexão sobre a
efetividade das atribuições dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP;
Tomando boa nota das recomendações da XXXVII RPFC, realizada em Santa Maria, entre 11 e 12 de
julho, sobre a necessidade de revisão do normativo estruturante da cooperação na CPLP por forma a
garantir a coerência de todos os instrumentos concernentes à governança e ao reforço do
enquadramento estratégico deste pilar da CPLP;
Vendo como pertinente que o processo de revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP e do
Quadro Orientador das Reuniões Ministeriais da CPLP seja desenvolvido de forma articulada com a
criação do Regimento Interno da RPFC e a estruturação do Plano Estratégico de Cooperação 20192024;
DECIDE:
Solicitar ao Secretariado Executivo da CPLP que elabore e submeta à apreciação e aprovação do
Comité de Concertação Permanente, para posterior aprovação pelo Conselho de Ministros, a proposta
de novo “Regimento do Fundo Especial da CPLP” e a proposta de novo “Quadro Orientador para
elaboração e revisão dos Regimentos Internos das Reuniões Ministeriais da CPLP”. O Secretariado
Executivo da CPLP procurará contar com contribuições dos demais órgãos da CPLP, inclusive da
Reunião de Pontos Focais de Cooperação, na elaboração das referidas propostas.
Feita em Santa Maria, a 16 de julho de 2018.

