DECLARAÇÃO DE MALABO
VI REUNIÃO DOS PONTOS FOCAIS DE GOVERNAÇÃO ELETRÓNICA
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Os Pontos Focais da Governação Eletrónica da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), estiveram reunidos em Malabo, no Palácio de
Conferências de Sipopo, Guiné Equatorial, nos dias 13 e 14 de dezembro de
2016, com o objetivo de partilhar o estado de desenvolvimento e as experiências
nos domínios da governação eletrónica nos respetivos Estados membros.
Neste âmbito, os Pontos Focais destacaram os avanços nacionais registados em
termos de governação eletrónica desde a sua V Reunião de Pontos Focais e III
Conferência, realizadas na Cidade da Praia, Cabo Verde, entre 14 e 16 de
dezembro de 2015, sob o tema “Proteção e Segurança de Dados, um Imperativo
para os Serviços Públicos”.
Durante a VI Reunião foram também realizadas apresentações relevantes para o
desenvolvimento dos Estados membros que abordaram as seguintes temáticas:
1. As tecnologias de atuação e o futuro da administração;
2. Agenda digital para a CPLP;
3. A transformação digital do sector público: da governação eletrónica à
governação digital; e
4. O papel das TICs na implementação e monitorização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A IV Conferência da Governação Eletrónica da CPLP realizou-se sob o tema
“Os desafios da Governação Eletrónica para o melhoramento da eficiência e
eficácia do Estado e da Administração Pública”.

Assim:
Salientando que nos últimos 10 anos, as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), a governação eletrónica e a sociedade de informação
assumiram um papel absolutamente central na promoção da democracia, da
participação política, do envolvimento cívico, da educação e da partilha do
conhecimento;
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Reiterando a necessidade de se melhorar, cada vez mais, a relação entre o Estado
e os cidadãos e empresas, contribuindo para o aumento da transparência, da
eficiência e eficácia na Administração Publica;
Considerando que a governação eletrónica e as TICs se revestem de primordial
importância para assegurar a eficácia e eficiência dos serviços prestados pelo
Estado e que aceleram oportunidades de cooperação e concertação política para
o desenvolvimento económio e social da CPLP;
Registando a aprovação, em setembro de 2015, da “Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável” e a entrada em vigor dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que, de forma global, integram as agendas
económica, social e ambiental em todas as geografias e contextos de
desenvolvimento;
Tendo em conta a necessidade de acelerar ideias de inovação e a partilha de boas
práticas, numa lógica de custo-beneficio para o alcance dos ODS;
Considerando que a presidência brasileira da CPLP no biénio 2016-2018 adoptou
como linha de ação a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”;
Registando a aprovação pela XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo
da CPLP, em Brasília, a 1 novembro de 2016, da “Nova Visão Estratégica da
CPLP”;
Valorizando a utilização da língua portuguesa como instrumento de partilha de
técnicas e boas práticas, no âmbito da cooperação em governação eletrónica,
contribuindo assim para o reforço da coesão politica no espaço da CPLP;

Os Pontos Focais de Governação Eletrónica da CPLP decidem:
1. Aprovar o Regimento da Reunião de Pontos Focais da Governação
Eletrónica da CPLP;
2. Dar continuidade às deliberações da IV e V Reuniões de Pontos Focais de
Governação Eletrónica da CPLP, de 2014 e 2015, nos pontos em que as
mesmas se mantêm pertinentes;
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3. Envidar esforços para a organização e institucionalização da Reunião
Interministerial de Governação Eletrónica da CPLP;
4. Reforçar e incentivar a partilha de modelos de governação eletrónica nos
Estados membros que possam ser adotados e recomendados numa
dimensão comunitária para a elaboração das estratégias nacionais,
designadamente:
a) Retomando a utilização da plataforma “Rede Comum de
Conhecimento” (www.rcc.gov.pt);
b) Publicando o livro “Quinze Anos da Governação Eletrónica da
CPLP”, atividade para a qual deverão ser identificados, até 20 de
janeiro de 2017, interlocutores nacionais, de nível académico, para
integrar a Comissão Editorial coordenada por Moçambique. Findo
esse prazo, o desenvolvimento dessa atividade avançará com os
académicos já identificados;
c) Promovendo, até ao final do primeiro semestre de 2017, uma
Reunião Técnica entre os Pontos Focais de Governação Eletrónica
da CPLP e os membros do Grupo de Trabalho para a Agenda
Digital da CPLP, designado pela IX Reunião dos Ministros das
Comunicações da CPLP, para partilha de técnicas e boas práticas,
troca de informações, alinhamento e coordenação estratégica;
d) Participando do 8º Fórum das Comunicações da CPLP, que terá
lugar em Bissau, entre 15 e 16 de fevereiro de 2017;
e) Identificando as oportunidades de cooperação e concertação
politica e diplomática que possam ser estabelecidas com
diferentes parceiros, nomeadamente a ARCTEL-CPLP, a
Universidade do Minho, organismos internacionais, tais como as
Nações Unidas e a OCDE, bem como outros que possam ser
propostos pelos Estados membros;
f) Elaborando um Quadro de Execução das Deliberações da Reunião
de Pontos Focais de Governação Eletrónica da CPLP;
5. No âmbito da Partilha de avanços nacionais de Governação Electrónica,
vale registar igualmente:
a) O compartilhamento pelo Brasil de práticas inovadoras de
participação social via Internet disponibilizadas pelo portal
“Participa.br”;
b) A disponibilidade de Cabo Verde para
através do
site www.nosi.cv, promover todos os seus serviços e a sua
experiência ao nível da implementação da Governação Eletrónica,
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particularmente a sua plataforma proprietária Integrated
Government Resource Management (IGRP), desenvolvida e
aperfeiçoada durante os últimos 15 anos em Cabo Verde,
permitindo assim aos países da CPLP saltar uma etapa do
desenvolvimento de aplicativos e-Gov; e
c) A disponibilização de formação básica e avançada em IGRP,
permitindo aos mesmos o auto-desenvolvimento de aplicativos de
governação electrónica adaptados às realidades específicas de
cada país.
Os Pontos Focais da Governação Eletrónica da CPLP decidiram que a VII
Reunião dos Pontos Focais de Governação Eletrónica e a V Conferência da
CPLP de Governação Eletrónica terão lugar em novembro de 2017, em Estado
membro a ser designado pelo Comité de Concertação Permanente (CCP).
Regozijaram-se pelos resultados alcançados e agradecem ao Governo da
República da Guiné Equatorial, em particular, ao Centro Nacional para
Informatización de la Administración Pública (CNIAPGE) pela qualidade do
trabalho de preparação da VI Reunião dos Pontos Focais de Governação
Eletrónica e da IV Conferência da CPLP de Governação Eletrónica, bem como
pelo acolhimento e hospitalidade.

Cidade de Malabo, Palácio de Conferências de Sipopo, 15 de dezembro de 2016

Pela República de Angola

Pela República Federativa do Brasil
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Pela República de Cabo Verde

Pela República da Guiné Equatorial

Pela República de Moçambique

Pela República Portuguesa

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe
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