IX REUNIÃO DE MINISTROS DA EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Díli, 24 de maio de 2016

DECLARAÇÃO FINAL

Os Ministros da Educação, ou seus Representantes, da República de Angola, da República
Federativa do Brasil, da República da Guiné Equatorial, da República de Moçambique, da República
Portuguesa, da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da República Democrática de
Timor-Leste, reunidos na cidade de Díli, no dia 24 de maio de 2016, com o objetivo de avaliar o grau
de implementação das deliberações saídas das anteriores Reuniões Ministeriais e debater assuntos
relacionados com o reforço da cooperação no domínio da educação,
Considerando que a educação é um direito humano fundamental para o exercício de uma plena
cidadania, a intervenção cívica, a participação democrática e o consequente desenvolvimento de
sociedades inclusivas;
Reafirmando a necessidade de investimento contínuo na educação de qualidade e na qualificação de
recursos humanos, como condições para a erradicação da pobreza e a promoção do crescimento
económico e da coesão social, por meio do acesso ao saber, ao conhecimento e ao trabalho
qualificado;
Cientes que as diferentes realidades de cada Estado membro quanto aos seus sistemas educativos
podem constituir desafios e oportunidades para a cooperação multilateral;
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Reiterando a importância do diálogo como um instrumento do conhecimento dos sistemas educativos
dos Estados membros, por forma a impulsionar uma cooperação concertada, sinérgica e
complementar;
Relembrando que a avaliação periódica do grau de implementação das deliberações constantes nas
Declarações Finais das Reuniões de Ministros da Educação da CPLP é relevante para o seu
acompanhamento;
Tendo em conta que a I Reunião Extraordinária de Ministros da Educação da CPLP aprovou o Plano
Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP, para impulsionar formas
articuladas de cooperação neste sector, em resposta à solicitação da X Conferência de Chefes de
Estado e de Governo da CPLP, realizada em Díli, no dia 23 de Julho de 2014;
Reafirmando a importância do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da
Educação da CPLP como instrumento para uma atuação concertada e orientada para resultados
concretos que contribuam para o efetivo desenvolvimento dos sistemas educativos dos países da
Comunidade, com vista à melhoria da sua qualidade, por meio do reforço de uma cooperação útil,
eficaz e eficiente, com benefícios extensíveis às sociedades dos Estados membros;
Evidenciando a importância de os Estados membros da CPLP envidarem esforços concertados em
prol do desenvolvimento de sistemas educativos inclusivos, eficientes e eficazes;
Determinados a assegurar a articulação, a implementação e a monitorização de projetos e programas
de cooperação multilateral nos diversos domínios de educação;

Decidem:

1. Reiterar as deliberações constantes nas Declarações Finais da VII Reunião de Ministros da
Educação (Luanda, 2012), da VIII Reunião de Ministros da Educação (Maputo, 2014) e da I
Reunião Extraordinária de Ministros da Educação da CPLP (Díli, 2015);

2. Aprovar o Plano de Ação de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP
(2016-2020), em anexo à Declaração Final;
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3. Constituir, no prazo de 60 dias, grupos de trabalho para a operacionalização das ações do 1.º
Biénio (2016-2018), no âmbito da implementação do Plano de Ação, designadamente a
produção de Estatísticas da Educação da CPLP, a elaboração do Glossário Técnico da Educação
e Formação da CPLP, o desenvolvimento do Portal da Educação da CPLP e a Brochura CPLP
Educação, de acordo com os termos de referência em anexo;

4. Recomendar aos Estados membros que mobilizem meios financeiros indispensáveis para a
concretização das atividades constantes no Plano de Ação de Cooperação Multilateral no
Domínio da Educação da CPLP;

5. Mandatar o Secretariado Executivo, em estreita articulação com os Pontos Focais da Educação,
a identificar fontes de financiamento externas à Comunidade para reforçar a implementação do
Plano de Ação;

6. Recomendar que o parecer do Conselho Científico do IILP feito em resposta à deliberação n.º 6
da VIII Reunião de Ministros da Educação da CPLP, Maputo, 2014, subscrito por todos os
Estados membros que participaram na reunião, seja submetido à próxima Reunião Ordinária do
Conselho de Ministros da CPLP;

7. Saudar Angola pelo início da aplicação do Diagnóstico relacionado com o Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa de 1990 e recomendar que este estudo seja remetido à próxima Reunião
Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, em conformidade com a recomendação emanada
da VII Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, Lisboa, 2012;

8. Saudar a apresentação do Documentário «A Educação na CPLP», que retrata a atividade de
cooperação dos Estados membros no domínio da educação ao nível da Comunidade e que
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apresenta de forma complementar os eixos do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no
Domínio da Educação da CPLP;

9. Saudar o lançamento do Portal da Educação da CPLP, enquanto espaço virtual de partilha e
divulgação de informação sobre os sistemas educativos dos Estados membros e instrumento
colaborativo de cooperação entre os Estados membros;

10. Saudar a primeira participação da República da Guiné Equatorial na Reunião de Ministros da
Educação da CPLP e enfatizar a necessidade de apoio específico para a capacitação de recursos
humanos e a promoção da Língua Portuguesa neste Estado membro;

11. Registar com agrado a celebração da primeira «Capital da Educação e Formação da CPLP» em
Díli, a realização da Conferência Internacional sobre Políticas da Educação e Investigação
Científica nos Estados membros da CPLP;

12. Congratular Angola pela intenção de acolher o Seminário sobre Formação Contínua de
Professores para o Ensino Primário de Português Língua Segunda com Enfoque Integrador na
Diversidade Linguística, em Março de 2017;

13. Manifestar o voto de pesar pelo falecimento do saudoso Ministro de Estado, Coordenador dos
Assuntos Sociais e Ministro da Educação de Timor-Leste, Fernando La Sama de Araújo,
homenageando o seu valioso contributo para o sucesso da Presidência pro tempore da República
Democrática de Timor-Leste.

Os Ministros manifestam a sua satisfação pelas excelentes condições de trabalho criadas pelo
Ministério da Educação de Timor-Leste e pelo alto nível dos debates, o que permitiu a produção dos
documentos aprovados pela presente Reunião Ministerial.
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Os Ministros manifestam, de igual modo, o seu apoio à próxima Presidência pro tempore da
República Federativa do Brasil, desejando que a mesma seja coroada de êxito.
Díli, 24 de maio de 2016
Pela República de Angola

____________________________
Pinda Simão, Ministro da Educação

Pela República Federativa do Brasil

____________________________
José Amir Dornelles, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário

República da Guiné Equatorial

____________________________
Tito Mba Ada, Embaixador, Representante Permanente da Guiné Equatorial junto da CPLP

Pela República de Moçambique

____________________________
Armindo Ngunga, Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano
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Pela República Portuguesa

____________________________
João Costa, Secretário de Estado da Educação

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe

____________________________
Olinto Daio, Ministro da Educação, Cultura e Ciência

Pela República Democrática de Timor-Leste

____________________________
António da Conceição, Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais e
Ministro da Educação
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