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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013-2014 

 

1. Introdução do Secretário-geral 

O presente Relatório de Atividades pretende relatar as diligências desenvolvidas pelo 

Secretariado Executivo na prossecução dos objetivos definidos na VI Reunião da Conferência e 

o fazer o necessário ponto de situação relativamente ao acompanhamento das Resoluções 

nela adoptadas até à realização da VII Reunião da Conferência, a realizar em Luanda, Angola. 

O Secretariado Executivo trabalhou sempre em estreita colaboração com a Presidência da 

Conferência, nas pessoas da Senhora Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos 

Recursos Humanos de Cabo Verde e da Senhora Ministra da Educação e Emprego e 

respetivos Gabinetes, quer ainda nas pessoas dos Senhores Diretores Gerais da Juventude e 

do Desporto de Cabo Verde. 

Procurou-se fazer deste documento uma ferramenta de trabalho objetiva e sintética, que 

permita, em primeiro lugar, informar os Estados-Membros e preparar a VII Reunião da 

Conferência, mas também avaliar a atuação da organização e o nível de compromisso 

assumido pelos Estados-Membros. 

 

2. VI Reunião da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e pelo 

Desporto da CPLP 

Realizou-se no dia 3 de Dezembro de 2013, em Salvador, Bahia, Brasil, a VI 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 com exceção da Guiné-Bissau. 
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Nesta reunião foi aprovada a Carta da Juventude da CPLP (Resolução 3/2013), que foi 

remetida no dia 16 de dezembro ao Secretariado Executivo da CPLP a fim de ser submetida à 

ratificação do Conselho de Ministros da CPLP.  

Foi ainda decidido proceder à reformulação da Conferência, através do reforço do Secretariado 

Executivo, da revisão do Regimento da Conferência e da proposta de Planos de Acção 

concretos nas áreas da Juventude e do Desporto. Nestes destaca-se desde logo a 

operacionalização do Plano Estratégico para a Juventude da CPLP 2014-2016. 

A Conferência aprovou o Regulamento do Concurso para a Criação do Hino dos Jogos 

Desportivos da CPLP (Resolução 8/2013). O Secretariado Executivo acompanhou o processo, 

incentivando os Estados-membros a lançar os respetivos concursos nacionais. 

Foi também decidido realizar a próxima reunião da Conferência em Julho de 2014 em Angola, 

por ocasião dos VII Jogos Desportivos da CPLP.  

O Secretariado Executivo foi mandatado para acompanhar vários projetos multilaterais, 

relativamente aos quais se apresenta o respetivo ponto de situação:  

 

3. VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP 

A VI Bienal de Jovens Criadores decorreu em Salvador, Brasil, de 3 a 7 de Dezembro de 2013, 

contando com representações de jovens criadores da CPLP, à exceção da Guiné-Bissau, 

totalizando mais de uma centena de participantes.  

O relatório detalhado da Bienal será apresentado à Comissão Permanente pelo Brasil como 

país organizador, mas pode o Secretariado Executivo adiantar ter a mesma sido coroada de 

sucesso para o que contribuiu a fórmula adotada de realização de encontros de debate 

paralelos para discussão de temas que foram além da criação jovem, bem como de integração 

da Bienal na vida da cidade.  

A Bienal tinha sido antecedida da realização de uma reunião da Comissão Permanente em 3 

de Maio de 2013. 

 



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

Luanda, Angola, 23 a 25 de Julho de 2014 
 

 
 

3 
03‐07‐2015 11:07 

Doc. SE-01 (14)

4. IX Jogos Desportivos da CPLP 

Realizou-se, em 27 e 28 de Março de 2014, em Luanda, a V Reunião da Comissão 

Permanente dos IX Jogos Desportivos da CPLP, na qual participaram Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Os membros da Comissão Permanente 

tiveram nesta reunião oportunidade para debater com o País Organizador, Angola, várias 

questões técnicas e também para visitar potenciais instalações desportivas e locais de 

alojamento para os IX Jogos Desportivos da CPLP, que ficaram agendados para o período 

compreendido entre 25 de julho e 2 de agosto. 

 

7. Contactos com o Secretariado Executivo da CPLP 

O Secretariado Executivo da Conferência manteve contactos regulares com o Secretariado 

Executivo da CPLP, tendo promovido a realização de reuniões formais com o objectivo de 

consolidar as relações existentes mas também, mais especificamente, para dar continuidade 

ao processo de aumento da visibilidade das áreas sectoriais do Desporto e da Juventude na 

agenda de trabalhos da própria CPLP. 

Nesse sentido foram envidados esforços com vista à obtenção do reconhecimento da Carta da 

Juventude da CPLP pelas mais altas instâncias de decisão da organização, tendo assegurada 

a integração de uma referência expressa à Carta no projecto de Declaração Final da 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP (Dili, Timor Leste, 23 de Julho de 

2014). 

Por outro lado, serviram os contactos para acolher contributos do Secretariado Executivo da 

CPLP para integração da proposta de revisão do Regimento da Conferência. Entre outros, 

resultou das ideias debatidas o acordo em tornar mais visível, e com a dignidade que lhe 

merece, a participação do sr. Secretário Executivo da CPLP na Reunião da Conferência. 

6. Quotizações/ Execução financeira 

O Secretariado Executivo continua a gerir uma conta bancária junto do Instituto de Gestão da 

Tesouraria e do Crédito Público, I.P., de Portugal, com o n.º 8422, com o IBAN 

PT50078101120000000842225. 
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Verifica-se a seguinte situação:  

PAÍS QUOTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Angola 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago Pago 

Brasil 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago €91,65 

Cabo-Verde 1.000,00 € Pago Pago Pago Pago Pago Pago 

Guiné-Bissau 500,00 €       

Moçambique 1.000,00 € Pago Pago Pago Pago Pago €505,38 

Portugal 2.500,00 € Pago Pago Pago Pago Pago Pago 

São Tomé e 
Príncipe 

500,00 € Pago Pago Pago    

Timor-Leste 500,00 € Pago Pago Pago Pago   

 

O saldo contabilístico e disponível aquando da última reunião era de € 71.815,63 (setenta e 

um mil oitocentos e quinze euros e sessenta e três cêntimos). 

Neste momento, o saldo da conta é de € 75.315,63 (setenta e cinco mil trezentos e quinze 

euros e sessenta e três cêntimos). 

Como solicitado e recomendado em ocasiões anteriores, realça-se a necessidade de todos 

os Estados-membros, ao efetuarem os respetivos pagamentos de quotas, enviarem ao 

Secretariado Executivo uma comunicação informando qual o ano a que respeita o 

pagamento efetuado, acompanhada do comprovativo da transferência bancária. 

 

7. Conclusão e perspetivas futuras 

O Secretariado Executivo concorda com a necessidade de reforçar a sua actuação, no 

sentido de dinamizar a própria Conferência. Por essa razão, apresentará na VII reunião 

várias propostas, quer no âmbito dos Planos de Acção nas áreas da Juventude e do 

Desporto, quer ainda na alteração dos documentos-chave da organização, que lhe permitirá 

uma presença mais assídua e mais eficaz. 

 

Lisboa, Portugal, 18 de Julho de 2014 

O Secretariado Executivo 


