PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
PALOP E TIMOR-LESTE COM A UNIÃO
EUROPEIA
Reunião Extraordinária de Ordenadores
Nacionais
Conclusões e Deliberações
Bruxelas, 9 de Março de 2018

INTRODUÇÃO
Realizou-se no dia 9 de Março de 2018, em Bruxelas, Reino da Bélgica, uma Reunião Extraordinária dos
Ordenadores Nacionais do Programa de Cooperação dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP) e de Timor-Leste (TL) com a União Europeia (UE), adiante designada abreviadamente por RON.
A Reunião foi co-presidida, em representação dos PALOP-TL, pelo Ministro das Finanças, Ordenador
Nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) da República de Cabo Verde, Senhor Olavo
Correia e, em representação da União Europeia, pelo Director Geral para a Cooperação Internacional
e Desenvolvimento da Comissão Europeia, Senhor Stefano Manservisi.
Participaram na Reunião:
 Ordenadores Nacionais (ON) dos PALOP-TL ou seus Representantes.
 Embaixadores e Chefes das Missões dos PALOP-TL acreditados em Bruxelas.
 Representantes da União Europeia, designadamente do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE),
e os Embaixadores da UE junto de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.
 Vice-presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
 Coordenadora Residente do Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde.
A lista de presenças consta em anexo.
A RON concluiu e deliberou:

1 Abertura da RON
Na abertura da RON usaram da palavra o Senhor Ordenador Nacional de Cabo Verde, e o Senhor
Director-Geral para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento da Comissão Europeia.

2 Aprovação da Agenda
Foi aprovada a proposta de agenda, cuja cópia se anexa.

3 Ponto de Situação do Programa PALOP-TL
A Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Senhora Manuela Lucas, em
representação da Coordenação do Programa, referiu que, numa altura em que os projectos do 10º FED
se encontram em fase final de implementação, os países devem empenhar-se na concretização das
estratégias de saída dos referidos projectos. Em relação à programação do 11º FED, estando já
aprovada a Facilidade de Cooperação Técnica e bem encaminhado o projecto do Domínio 2 (Boa
Governação), que ainda deverá ser aprovado pelo Comité FED, foram também alcançados os
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consensos principais sobre a reorientação do projecto do Domínio 1 (geração de emprego e
rendimento na área da cultura). O respectivo Documento de Acção deverá ainda prosseguir o processo
de aprovação que culminará com o comité FED antes de Agosto de 2018.
O Director Geral para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento da Comissão Europeia, Senhor
Stefano Manservisi afirmou que o processo de programação dos projectos sob o 11º FED deverá ser
acelerado e as respectivas Convenções de Financiamento assinadas até ao final do ano.

3.1 Seguimento das Conclusões e Deliberações da XII RON realizada na Cidade da
Praia, em Dezembro de 2016
CONCLUSÕES:
Todas as deliberações da XII RON foram executadas (a implementação das conclusões e
deliberações da XII RON encontra-se reflectida na matriz de seguimento em anexo).
DELIBERAÇÕES:
i.
Os Ordenadores Nacionais congratulam-se pelo desempenho no cumprimento das
deliberações da XII RON.

3.2 Síntese das Deliberações sobre os Projectos do 10º FED
ii.

iii.
iv.

v.

Apelar aos Chefes de Fila para continuarem o acompanhamento das actividades relativas dos
projectos em curso, promovendo todos os procedimentos necessários para o alcance de
todos os resultados previstos e a prossecução das respectivas estratégias de saída.
Registar o empenho de todos para a prossecução da formulação dos projectos do 11º FED,
para a conclusão do processo e o arranque das respectivas actividades.
Reforçar a necessidade de focar as áreas de implementação dos projectos e de dimensionar
as equipas de acordo com as necessidades de um programa regional.
PACED - Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito
Chefe de Fila: Angola
Encorajar a continuação da execução das actividades em curso tendo imediatamente em
conta as recomendações da avaliação ROM, considerando que o projecto tem uma lógica de
intervenção adequada e uma temática muito pertinente.

PAIGEF - Projecto de Apoio ao Instituto de Formação em Gestão Económica e Financeira
Chefe de Fila: Angola
vi. Felicitar as contribuições e o empenho de Angola na operacionalização do Instituto e
relembrar aos países a necessidade de cumprirem o Acordo Intergovernamental,
nomeadamente para assegurar a sustentabilidade financeira do próprio Instituto.
vii. Reiterar a necessidade da ratificação do Acordo Intergovernamental por parte da GuinéBissau, assim que possível.
viii. Registar o interesse de Timor-Leste em formalizar oportunamente o seu pedido de adesão
ao IGEF.
ix. Incitar os países a participarem no Conselho Geral com a participação dos Ministros
estatutários do IGEF que se realizará na segunda quinzena de Abril.
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x.

xi.

PASP - Projecto de Apoio à Melhoria da Qualidade e Proximidade dos Serviços Públicos
Chefe de Fila: Cabo-Verde
Encorajar a continuação da execução das actividades em curso e assegurar que os resultados
previstos sejam alcançados até ao final do projecto, apelando às instituições envolvidas para
continuarem a prestar todo o apoio necessário para a boa implementação deste projecto.
PRISC - Projecto de Reforço das Capacidades Técnicas das Instituições Superiores de
Controlo das Finanças Públicas
Chefe de Fila: Cabo-Verde
Saudar a entidade executora pela conclusão do projecto e das actividades programadas, em
Dezembro de 2017, bem como a adequada implementação da estratégia de saída, com os
excelentes resultados alcançados.

PACC - Projecto de Apoio à Coordenação da Cooperação
Chefe de Fila: Moçambique
xii. Prosseguir os esforços para uma apropriação adequada do Programa de Cooperação pelos
países, através da utilização dos instrumentos de gestão criados, como o website e a
plataforma informática, além da estratégia de comunicação aprovada, nomeadamente com
recurso ao sistema de videoconferência instalado em todos os Ordenadores Nacionais.
xiii. Aprovar a nova identidade visual do programa de cooperação PALOP-TL/UE.
Facilidade de Cooperação Técnica (FCT) III
Chefe de Fila: Moçambique
xiv. Realçar os resultados positivos alcançados com a descentralização das actividades de
coordenação e participação em eventos regionais, através da execução de orçamentosprograma nacionais.

3.3 Programa Indicativo Plurianual do 11º FED
DOMÍNIO 1: PROMOÇÃO DO EMPREGO NAS ACTIVIDADES GERADORAS DE R ENDIMENTOS NO SECTOR
CULTURAL
xv. Prosseguir com a formulação do projecto, de acordo com o calendário acordado, e concluir
o processo até Agosto de 2018, visando a assinatura da Convenção de Financiamento até ao
final do ano.
xvi. Os países congratularam-se pelo facto de este projecto manter o seu objectivo primordial de
criação de emprego e geração de rendimento na área da cultura com enfoque nos jovens.
DOMÍNIO 2: R EFORÇO DAS CAPACIDADES DE GOVERNAÇÃO
xvii. Sublinhar a aprovação do Documento de Acção, sugerindo a aprovação rápida do projecto
pelo Comité FED, visando a assinatura da Convenção de Financiamento até ao final deste ano.
FACILIDADE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA I
xviii. Saudar a conclusão da formulação e a aprovação do documento de acção devendo ser
decidida, no mais breve prazo, uma data para a cerimónia de assinatura da Convenção de
Financiamento.

3

4 Celebração dos 25 Anos do Programa
xix. Saudar a iniciativa dos 25 anos do Programa de Cooperação PALOP-TL/UE, registando as
actividades inovadoras de incentivo a jovens realizadores para a produção de curtasmetragens que serão divulgadas em vários festivais.

5 Perspectivas de uma nova parceria entre a União
Europeia e os países ACP, pós 2020
xx. Registar o início do diálogo entre os PALOP-TL e a União Europeia, tendo em conta as suas
vantagens comparativas enquanto grupo específico, presente em dois continentes, com
fortes ligações a outros dois continentes.
xxi. Sublinhar a existência de um grande compromisso dos países com este Programa visto
existirem mais afinidades entre si, que vão para além da língua comum, do que com os países
das regiões onde cada um está inserido
xxii. Sublinhar que este programa deve ser cada vez mais apoiado por um diálogo de políticas
públicas (policy dialogue) entre os PALOP-TL e a União Europeia, e os PALOP-TL devem iniciar
rapidamente uma reflexão sobre como fazê-lo, de modo a aprofundar as relações e a
qualidade do diálogo entre as partes.

6 Data e Local da XIII RON
A próxima RON do Programa PALOP-TL com a União Europeia poderá ter lugar em dois momentos,
alternativamente, Dezembro de 2018 ou Março de 2019, datas a confirmar.
Foi registada a disponibilidade da Guiné-Bissau para prescindir do acolhimento da XIII RON a favor do
país subsequente na ordem de rotação, neste caso Moçambique, na expectativa de que a Guiné-Bissau
possa retomar o seu lugar na rotação da presidência politica assim que possível.

7 Diversos
Nada a registar.

8 Aprovação e Assinatura das Conclusões Conjuntas
Os PALOP-TL e a UE aprovaram as Conclusões Conjuntas da Reunião (V. anexo), em linha com os
trabalhos realizados e consensos obtidos. Este documento foi assinado pelos Ordenadores Nacionais
PALOP-TL ou seus Representantes e, pela UE, o Director Geral para a Cooperação Internacional e
Desenvolvimento da Comissão Europeia, Senhor Stefano Manservisi.
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9 Encerramento
No encerramento, usaram da palavra o Senhor Director Geral para a Cooperação Internacional e
Desenvolvimento da Comissão Europeia e o Senhor Ordenador Nacional do FED da República de Cabo
Verde, Presidente Político do Programa PALOP-TL/UE.

Bruxelas, aos 9 de Março de 2018
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ANEXOS
1.

Lista de Presenças

2.

Agenda aprovada

3.

Seguimento das deliberações da XII RON

4.

Conclusões Conjuntas

5.

Conclusões e Recomendações da Reunião Técnica preparatória
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