X CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Díli, 22 de julho de 2014
Resolução sobre a Cultura na Agenda para o Desenvolvimento
Pós 2015

O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Díli, na sua XIX Reunião Ordinária, no dia 22 de julho de
2014;
Ciente do papel que a Cultura assume no contexto internacional, enquanto
direito do homem e dos povos;
Reconhecendo que a Cultura contribui ativamente para a construção da
identidade coletiva, transmissão de conhecimento e saber;
Atendendo ao papel da Cultura na criação de riqueza e dinamização de
atividades económicas capazes de garantir a produção de bens e serviços;
Reafirmando a relevância da Cultura para a coesão social e o respeito pela
diversidade cultural;
Tendo em conta a crescente importância da Cultura nas relações de cooperação e
de intercâmbio, fundada no conhecimento mútuo e compreensão entre os
povos;
Reconhecendo a importância da Cultura para a consolidação dos objetivos da
CPLP, tal como se postula nos documentos estatutários da CPLP;
Ciente das potencialidades do contributo da Cultura para o Desenvolvimento e
da importância da sua valorização;
Tendo presente a Resolução sobre a Agenda do Desenvolvimento Pós 2015, da
XVIII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, realizada em
Maputo, a 18 de julho de 2013;

DECIDE:
1. Recomendar ao Secretariado Executivo da CPLP que acompanhe os
debates da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Agenda para o
Desenvolvimento Pós 2015 e que promova o diálogo político para a
convergência de posições dos Estados membros da CPLP,
designadamente através de troca de informações e debates regulares no
quadro da Comunidade, tanto na esfera dos mecanismos de concertação
existentes como à margem dos debates que tenham lugar no âmbito das
Nações Unidas e de outros fora internacionais;
2. Encorajar os Estados membros a contribuir para a inclusão da Cultura e
das economias criativas, como fator do desenvolvimento, na Agenda
para o Desenvolvimento Pós 2015.

Feita em Díli, a 22 de julho de 2014
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