DECLARAÇÃO DE SÃO TOMÉ
Os Ordenadores Nacionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento dos Governos da
República de Angola, da República de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau, da
República de Moçambique, da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da
República Democrática de Timor-Leste, reunidos na cidade de São Tomé, São Tomé e
Príncipe, no dia 30 de Abril de 2015;
EXPRESSAM os seus agradecimentos às Autoridades e ao Povo da República
Democrática de São Tomé e Príncipe por ter acolhido a “XI Reunião dos Ordenadores
Nacionais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste com a
União Europeia”, doravante designados por “PALOP-TL com a União Europeia ”, bem
como pela calorosa recepção e generosa hospitalidade;
MANIFESTAM o seu apreço e honra pela presença de Sua Excelência, Senhor Dr.
Patrice Emery Trovoada, Primeiro-ministro e Chefe do Governo da República
Democrática de São Tomé e Príncipe na cerimónia de abertura da XI Reunião dos
Ordenadores Nacionais PALOP-TL com a União Europeia;
RECORDAM a firme vontade política manifestada, nesta Cidade de São Tomé, pelos
Chefes de Estado e de Governo em 1992, na Conferência dos PALOP, em estabelecer
relações de cooperação multiforme entre si e com a União Europeia, ao abrigo do
Acordo de Parceria ACP/União Europeia, a que se juntou Timor-Leste em 2005;
SUBLINHAM a elevada coesão na prossecução dos objectivos consagrados no
Memorando de Entendimento assinado em Lisboa, Portugal, em Novembro de 2007,
entre os PALOP-TL e a Comissão Europeia e sufragado pelas Declarações de Díli de 28
de Fevereiro de 2013 e de Luanda de 13 de Março de 2014;
CONGRATULAM-SE pelos resultados positivos alcançados ao longo dos últimos 20
anos da cooperação PALOP-TL com a União Europeia, que demonstram que o
Programa é um exemplo inovador de cooperação Sul-Sul, complemento fundamental da
cooperação Norte-Sul;
REALÇAM o relacionamento histórico-cultural, linguístico, político e económico entre
os PALOP-TL e a importância da cooperação entre os mesmos, e entre estes com a
União Europeia, materializado no fortalecimento da cooperação em áreas de interesse
mútuo;
COMPROMETEM-SE a conferir uma cada vez maior eficácia na aplicação da Ajuda
Pública ao Desenvolvimento;
SAUDAM o povo irmão e as Autoridades da Guiné-Bissau pela retoma da plena
participação neste programa;

FELICITAM-SE pelo espirito de solidariedade e de fraternidade que nortearam os
debates, pela atitude construtiva e pela concretização do compromisso para a
programação do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, focalizado num
desenvolvimento sustentável e inclusivo e ACORDAM em:
1.

REAFIRMAR a vontade política expressa ao mais alto nível, para fortalecer a
cooperação entre os PALOP-TL e a União Europeia em áreas de interesse comum e
em particular, na criação de emprego e de desenvolvimento da capacidade de
governação, factores decisivos na melhoria das condições de vida dos nossos povos;

2.

PROSSEGUIR os esforços para melhorar os mecanismos de governação do
programa, no intuito de garantir mais eficácia, eficiência, valor acrescentado,
impacto e visibilidade à cooperação PALOP-TL com a União Europeia;

3.

ENVIDAR esforços com vista a uma maior celeridade no processo de identificação
e de formulação dos projectos relativos ao 11º FED;

4.

MANDATAR a Presidência da XI Reunião de Ordenadores Nacionais PALOP-TL,
República Democrática de São Tomé e Príncipe, em concertação com o Ordenador
Coordenador do Programa, para dar seguimento à presente Declaração e transmitir a
mesma ao Presidente da Comissão Europeia, à Alta Representante da União
Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e ao Comissário
da Cooperação Internacional e Desenvolvimento.

Feita em São Tomé, no dia 30 de Abril de 2015
Pelo Governo da República de Angola
_________________________________
Pedro Luís da Fonseca
Secretário de Estado do Planeamento e
Desenvolvimento Territorial
Pelo Governo da República de Cabo Verde
___________________________________
Maria de Jesus Veiga Miranda
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros
____________________________________
Pelo Governo da República da Guiné-Bissau
_____________________________________
Geraldo João Martins
Ministro da Economia e Finanças

Pelo Governo da República de Moçambique

__________________________________
Nyeleti Brooke Mondlane
Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe
____________________________________
Agostinho Quaresma dos Santos Afonso Fernandes
Ministro da Economia e Cooperação Internacional

Pelo Governo da República Democrática de Timor-Leste
___________________________________
Roberto Sarmento de Oliveira Soares
Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

