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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2009-2010 

 

1. II Reunião da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo Desporto 

da CPLP 

Realizou-se no dia 21 de Março de 2009, em Lisboa, a II Reunião da Conferência de Ministros 

Responsáveis pela Juventude e pelo Desporto da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. A reunião contou com a presença dos representantes de todos os Estados-

membros, bem como do Senhor Secretário Executivo da CPLP. 

A Conferência analisou as propostas de logótipo apresentadas por todos os Estados-membros, 

com excepção do Brasil e da Guiné-Bissau, tendo decidido escolher, após uma votação em 

segunda volta, a proposta de Cabo Verde, concebida pelo jovem Gerson Monteiro. 

Graficamente muito apelativo, o logótipo da Conferência reflecte o dinamismo e a alegria da 

Juventude e do Desporto, bem como as cores nacionais de todos os países da CPLP. 

No domínio da Juventude, destacam-se a aprovação do Regulamento das Mostras de Jovens 

Criadores da CPLP, a apresentação aos Ministros das Conclusões do Fórum da Juventude da 

CPLP e, igualmente, a escolha de Angola para organizar, em 2011, a II Mostra de Jovens 

Criadores da CPLP. 

No domínio do Desporto, o enfoque foi para a aprovação das Conclusões da I Reunião da 

Comissão Permanente dos VII Jogos Desportivos da CPLP e a confirmação da disponibilidade 

de São Tomé e Príncipe para organizar os VII Jogos, em 2012. 

Foi também decidido realizar a próxima reunião da Conferência em 2010 em Maputo, por 

ocasião dos VII Jogos Desportivos da CPLP. 
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2. A I Mostra de Jovens Criadores da CPLP 

A Iª Mostra de Jovens Criadores da CPLP (doravante apenas designada por Mostra) decorreu 

em Lisboa, Portugal, entre 21 e 22 de Março de 2010, inserida no SPOT Feira Nacional da 

Juventude, no Centro de Congressos de Lisboa. Participaram nesta primeira edição todos os 

Estados-membros da Conferência, envolvendo setenta e quatro jovens. 

Esta Mostra decorreu em simultâneo com a Mostra de Jovens Criadores ’08, tendo a 

organização do espaço ficado a cargo do Clube Português de Artes e Ideias. O conceito foi 

separar as duas Mostras, mas integrando-as num mesmo espaço, procurando que 

funcionassem organicamente. Em termos genéricos, o espaço expositivo destacava-se pelo 

chão forrado a placas de MDF, com sub-fundo de areia, com uma parede que dividia o espaço 

em duas secções articuladas, contando ainda com 3 blackboxes onde passavam em loop os 

vídeos e um projecto de ciberarte. O corredor destinado às obras da Mostra da CPLP dispunha 

ainda de mesas de grande formato, que permitiam a colocação das obras dos jovens artistas 

lusófonos. 

A Mostra integrou vinte e três áreas diferentes: 

Áreas 

Artes Plásticas 
Banda 

Desenhada 
Cinema  

Música Étnico/Folclórica 

Fotografia Design Gráfico Vídeo World Music 

Instalação Ciber Arte Animação Contemporânea 

Performance Joalharia Poesia DJ 

Vídeo Arte Moda Prosa Jazz 

Pop Rock Dança  

 

O programa formativo da Iª Mostra de Jovens Criadores da CPLP 2009 decorreu no Centro de 

Experimentação Artística da Fábrica da Pólvora, envolvendo as delegações participantes na 

Mostra numa série de workshops, visitas guiadas e conferências, que facilitaram o acolhimento 

aos jovens criadores e a sua integração no meio cultural português e europeu. 

Aos 74 participantes foram oferecidos momentos de diálogo e de intercâmbios de experiências, 

através de um vasto leque de oficinas/workshops em áreas diferenciadas, ao longo de três 
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dias, propondo, não só uma componente formativa, mas também uma série de contactos 

importantes com algumas estruturas de criação e produção, possibilitando a inclusão em redes 

de intercâmbio internacional, bem como o fortalecimento das relações entre os países 

participantes. 

 

3. O Logótipo da Conferência.  

Na II Reunião da Conferência foi escolhido o logótipo da organização, proposto por Cabo 

Verde. De acordo com o disposto no nº 2 do Artigo 7º do Regulamento do Concurso para a 

Criação de Logótipo da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo 

Desporto da CPLP, o Secretariado Executivo atribuiu o prémio final de USD$ 2.000,00 (dois mil 

dólares) ao autor do logótipo vencedor, Gerson Monteiro, e suportou a sua viagem e estadia à 

III Reunião da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo Desporto da 

CPLP, a realizar em 2010, em Moçambique, por ocasião dos VII Jogos Desportivos da CPLP.  

 

4. Os VII Jogos Desportivos da CPLP – Moçambique 2010 

Realizou-se em Lisboa, no dia 20 de Março de 2009, a I Reunião da Comissão Permanente 

dos VII Jogos Desportivos da CPLP – Maputo 2010, que fixou as datas do evento para o 

período compreendido entre 23 e 30 de Julho, bem como à fixação do número máximo de 108 

elementos com estadia paga pelo organizador por cada Delegação participante. Mais tarde, no 

decurso de uma proposta de Portugal, com o apoio de Moçambique, secundado pela maioria 

dos Estados-membros, o programa do atletismo foi alterado, e fixado o número máximo de 112 

elementos com estadia paga pelo organizador por cada Delegação participante. 

Posteriormente, em Julho de 2009, Moçambique informou ser impossível realizar os Jogos na 

data anteriormente prevista, devido ao impacto do Campeonato do Mundo de Futebol (11 de 

Junho a 11 de Julho) no turismo de Moçambique. Assim, sugeriu a alteração das datas, 

passando os Jogos a decorrer entre 29 de Julho e 7 de Agosto. Por outro lado, para a 

realização da III Reunião da Conferência foram propostos os dias 28 e 29 de Julho. Cabo 
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Verde informou ser impossível para os seus governantes estarem presentes, pois teriam 

nessas datas um importante debate sobre o Estado da Nação no seu país. No decurso de um 

processo de negociações que envolveu a Presidência, o Organizador dos Jogos, Cabo Verde e 

o Secretariado Executivo, foram definitivamente marcadas as reuniões dos Directores-Gerais e 

dos Ministros, respectivamente, para os dias 31 de Julho e 1 de Agosto de 2010. 

 

5. Os Jogos Desportivos da CPLP/Jogos da Lusofonia 

Na II Reunião da Conferência, realizada em Lisboa em 21 de Março de 2009, foi novamente 

debatida a dicotomia Jogos Desportivos da CPLP/Jogos da Lusofonia, ficando decidido que o 

Secretariado Executivo observasse a realização dos II Jogos, em Portugal, a fim de que o 

mesmo assunto voltasse a ser oportunamente debatido.  

Os II Jogos da Lusofonia realizaram-se em Lisboa, em Julho de 2009. Para o efeito, o Comité 

Olímpico de Portugal criou uma Comissão Organizadora autónoma, que preparou os Jogos em 

parceria com as Federações Desportivas participantes. 

Assinala-se, desde logo, que este evento é extremamente exigente em termos financeiros, pois 

é organizado tendo por padrão os Jogos Olímpicos, sendo dirigido ao escalão sénior que, em 

alguns casos, é profissional.  

No caso dos II Jogos da Lusofonia, procurou-se sublinhar o carácter de excelência do evento, 

que contava efectivamente, em algumas modalidades, com campeões da Europa, do Mundo e 

olímpicos. No entanto, em vez de garantir, por si só, a qualidade do evento, a participação 

destes praticantes de gabarito internacional contribuiu apenas para acentuar as enormes 

discrepâncias entre os desenvolvimentos desportivos dos países participantes, uma vez que o 

quadro de medalhas foi essencialmente dominado pelo Brasil e por Portugal. 
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Ou seja, num universo de doze selecções dos oito Comités Olímpicos dos Estados-membros 

da CPLP, a que acrescem as selecções dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa 

cujos países não fazem parte da CPLP (Guiné Equatorial, Índia, Região Administrativa Especial 

de Macau e Sri Lanka), apenas duas obtiveram resultados desportivos relevantes. Aliás, o fraco 

nível competitivo foi evidenciado pelos próprios técnicos e praticantes desportivos. 

A terceira edição dos Jogos da Lusofonia está marcada para 2013, em Goa, enquanto que o 

país anfitrião da quarta edição deverá ser o Brasil, em 2017. 

Assinale-se porém, uma vez mais, que, a ser mantida a periodicidade de ambos os eventos, 

não se verificará uma sobreposição, uma vez que os Jogos da CPLP ocorrerão em anos pares 

e os Jogos da Lusofonia em anos ímpares.  

 

6. A Cooperação Multilateral no âmbito da Formação Desportiva 

Foi aceite no Relatório de Actividades do Biénio 2007/2008 (aprovado na I Reunião da 

Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo Desporto da CPLP), que o 

quadro de cooperação se viesse a situar no âmbito bilateral, em função das necessidades 

específicas que cada país considerasse prioritárias.  

Nessa reunião, Portugal apresentou um projecto, cuja concepção partiu da Confederação 

Portuguesa das Associações de Treinadores (CPAT), que compreende a execução de acções 

de formação de formadores de diversas áreas ligadas ao desporto, ao abrigo dos Protocolos 

Bilaterais de Cooperação no Domínio do Desporto. 

Perante o manifesto interesse de vários Estados-membros, Portugal continuou o projecto já 

existente com Cabo Verde, e estendeu-o a Moçambique em 2009. As acções de formação 

desenvolvidas tiveram grande aceitação e participação em termos de número de formandos e 

impacto mediático. Em 2010, prevê-se que a CPAT e o Instituto do Desporto de Portugal, I.P. 

desenvolvam, igualmente, o projecto em São Tomé e Príncipe.  
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Partindo desta congregação de interesses ao nível bilateral, é intenção de Portugal, através 

das entidades supra mencionadas, trabalhar em conjunto com todos os países da CPLP, para 

criar as condições necessárias à criação de uma Confederação de Treinadores da CPLP. 

Face ao exposto considera-se que na III Reunião da Conferência de Ministros Responsáveis 

pela Juventude e pelo Desporto da CPLP deve ser analisada a proposta da CPAT e tomada 

uma decisão sobre esta matéria. 

 

7. Rede de Informação sobre Juventude e Desporto da CPLP 

Em cumprimento da Resolução 10/2009, o Secretariado Executivo preparou uma proposta para 

a construção e manutenção de um sítio na Internet que disponibilize informação sobre a 

Juventude e o Desporto na CPLP. 

 

8. Quotizações/ Execução financeira 

A Resolução 9/2009 veio estabelecer um sistema de quotização diferenciado para cada um dos 

países-membros da Conferência. Os objectivos desta decisão prendiam-se com a necessidade 

de encontrar uma solução mais eficaz para a questão do pagamento das quotas.  

A alteração da moeda de pagamento (do dólar americano para o euro) teve também um 

aspecto positivo pois, sendo a moeda corrente em Portugal, país que assegura o Secretariado 

Executivo, permitiu mais facilmente identificar as contribuições de cada país.  

O efeito foi positivo, com a quase totalidade dos países-membros a efectuarem os respectivos 

pagamentos, conforme se verifica no quadro abaixo:  

 

 

 



 

 
 

III REUNIÃO DA CONFERÊNCIA DE MINISTROS RESPONSÁVEIS  
PELA JUVENTUDE E PELO DESPORTO DA CPLP  

Maputo, 31 de Julho e 1 de Agosto de 2010  

 
 

7 

 

PAÍS QUOTA 2009 2010 2011 

Angola 2.500,00 € Pago 
Pago 

parcialmente 

 

Brasil 2.500,00 €    

Cabo Verde 1.000,00 € Pago Pago  

Guiné-Bissau 500,00 €    

Moçambique 1.000,00 € Pago   

Portugal 2.500,00 € Pago Pago  

São Tomé e Príncipe  500,00 € Pago Pago Pago 

Timor-Leste 500,00 € Pago   

 

Ressalva-se desde já o facto de terem, mesmo assim, sido efectuadas transferências para a 

conta da Conferência que não foi possível identificar. Assim, realça-se a necessidade de 

todos os Estados-membros, ao efectuarem os respectivos pagamentos de quotas, enviarem 

ao Secretariado Executivo uma comunicação informando qual o ano cujo pagamento foi 

efectuado, e acompanhada do respectivo comprovativo da transferência bancária. 

O montante respeitante aos pagamentos, no quadro acima mencionado, é de €42.081,24 

(quarenta e dois mil e oitenta e um euros e quatro cêntimos). 

Até 2007 não foram aprovados pela Conferência de Ministros Responsáveis pelo Desporto da 

CPLP quaisquer projectos cujo financiamento recaísse nos seus recursos financeiros próprios. 

Porém, com a decisão da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo 

Desporto da CPLP de lançar um concurso para a criação do respectivo logótipo, assumindo o 

pagamento do prémio em dinheiro e da viagem e estadia do vencedor à sua próxima reunião, o 

Secretariado Executivo enfrentou várias dificuldades de ordem administrativa, face ao quadro 

legal vigente em Portugal, razão pela qual se viu na obrigação de repensar a sua gestão. 

Desta forma, afigura-se desejável que seja aberta uma conta bancária em nome da própria 

Conferência, em vez de continuar a ser uma conta titulada pelo Instituto do Desporto de 

Portugal, IP. Nesse sentido, o Secretariado Executivo apurou que é necessária a seguinte 

documentação para abertura de contas de organizações internacionais: 
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1. Aditamento ao Regimento, especificando a forma de movimentar a conta e identificando 

as pessoas com poder para o fazer, através do respectivo número do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão e do nome completo. 

2. Bilhetes de Identidade/Cartões de Cidadão das pessoas em causa 

3. Cartões de Contribuinte das pessoas em causa 

4. Comprovativo de morada das pessoas em causa 

5. Comprovativo de profissão das pessoas em causa (publicação das nomeações em 

Diário da República). 

É ainda necessário que todos os elementos do Secretariado Executivo estejam presentes na 

abertura da conta, pois têm de assinar os documentos presencialmente. 

Face ao exposto, recomenda-se que a Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude 

e pelo Desporto da CPLP analise a proposta de Aditamento ao Regimento apresentada pelo 

Secretariado Executivo e tome uma decisão sobre esta matéria. 

 

9. Conclusão e perspectivas futuras 

O Programa Multilateral, entendido como um instrumento fundamental de cooperação para o 

desenvolvimento, deve conter orientações e linhas de acção que possam concorrer 

efectivamente para o desenvolvimento da Juventude e do Desporto nos Países da CPLP.  

Para que as acções a incluir no Programa de Cooperação Multilateral tenham verdadeiramente 

sucesso, devem obedecer a um planeamento em que seja devidamente avaliada a capacidade 

de execução por parte de todos os países, o que nem sempre se tem verificado. 

O Secretariado Executivo tem desenvolvido um conjunto de reuniões com a CPLP, no sentido 

de alguns projectos da Conferência poderem beneficiar de apoio financeiro por parte desta. 

Assim, foram identificados alguns projectos que podem vir a beneficiar deste quadro de 

cooperação, propondo-se que a Conferência considere a pertinência da utilização das suas 

verbas nos seguintes projectos: 
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1. II Conferência da CMRJD-CPLP sobre Luta contra a Dopagem no Desporto 

(Moçambique); 

2. I Curso de Formação em Medicina Desportiva da CMRJD-CPLP (Cabo Verde); 

3. Lançamento e manutenção do sítio na Internet da CMRJD-CPLP; 

4. Apoio à instituição da Confederação de Treinadores da CPLP. 

 

 

Lisboa, 31 de Julho de 2010 

O Secretariado Executivo 


