COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Comunicado Final
Negociação da Convenção Multilateral de Segurança Social da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Lisboa, 11 a 13 de Setembro de 2013
(Reunião Técnica de Pontos Focais para a área do Trabalho e Assuntos Sociais)

Realizou-se de 11 a 13 de Setembro de 2013, na Sede do Secretariado
Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em
Lisboa, a Reunião Técnica de Pontos Focais para a área do Trabalho e
Assuntos Sociais para a Negociação da Convenção Multilateral de Segurança
Social da CPLP, conforme as deliberações da XII Reunião dos Ministros do
Trabalho e dos Assuntos Sociais da CPLP (RMTAS), realizada em Abril de
2013, em Maputo.
A mesa foi integrada pelo Dr. Rodolfo Mário Lopes Sando, Representante do
Ministério do Trabalho de Moçambique, pelo Dr. Denisson Almeida Pereira,
Representante do Ministério da Previdência Social do Brasil e pelo Dr. Carlos
Alberto Gonçalves, Representante da Direção de Cooperação do Secretariado
Executivo da CPLP (SECPLP).
Foi acordado que a Reunião seria co-presidida por Moçambique, em
representação das Presidências pro tempore da CPLP e do Secretariado
Técnico Permanente de RMTAS, e pelo Brasil, em representação do Grupo de
Trabalho, criado na XI RMTAS, realizada em Março de 2011, em Luanda,
especificamente incumbido da tarefa de colher junto dos demais Estados
membros da CPLP contribuições e sugestões, tendo em vista a conclusão do
projecto de Convenção Multilateral de Segurança Social da CPLP.
Estiveram presentes na Reunião todos os represenantes dos Estados
membros da CPLP, à exceção da Guiné-Bissau.
O Representante do SECPLP deu início aos trabalhos, dando as boas vindas a
todos os participantes e formulando votos para que a reunião fosse profícua.
O Representante de Moçambique deu igualmente as boas vindas aos demais
representantes dos Estados membros e agradeceu ao SECPLP pelas
excelentes condições logísticas proporcionadas para um ótimo ambiente de
trabalho.
Após a saudação inicial e as apresentações das delegações, foi aprovada a
agenda de trabalhos.
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Procedeu-se à leitura e análise artigo a artigo do projeto de Convenção e foi
acordado que cada Estado membro poderá proceder às correções ortográficas
para adatação do texto em relação às normas linguísticas normalmente
utilizadas, tendo sido, no entanto, aprovado na reunião técnica um texto
comum.
Na sequência desta reunião, recordando as deliberações constantes da
Declaração Final da XII RMTAS, os Estados membros comprometeram-se a
envidar esforços para a articulação e coordenação de agendas com vista à
assinatura formal da Convenção Multilateral de Segurança Social da CPLP
paralelamente à III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, de 8 a 10 de
Outubro de 2013, em Brasília.
O SECPLP enviará nota verbal relativa ao resultado das negociações às
Missões Diplomáticas junto da CPLP para cumprimento dos procedimentos
internos em cada Estado membro tendo em vista a assinatura da Convenção.
Procedeu-se à leitura da Ata Final da Reunião que sintetiza os consensos e as
decisões adotadas.
O SECPLP felicitou os representantes dos Estados membros pelo empenho e
esforços envidados nas negociações que foram efetuadas num clima de
trabalho amistoso, profissional e cooperativo.
Por fim, foi acordado que as delegações devem obter a aprovação interna das
respetivas autoridades competentes.

Feito em Lisboa a 13 de Setembro de 2013.
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