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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015-2016 

 

1. Introdução do Secretário-geral 

O presente Relatório de Atividades pretende dar nota das diligências desenvolvidas pela 

Secretaria-geral na prossecução dos objetivos definidos na VIII Reunião da Conferência, bem 

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

nela adotadas. 

A Secretaria-geral trabalhou em estreita colaboração com a Presidência da Conferência, na 

pessoa de S. Exa o Ministro da Juventude e Desportos de Moçambique, dr. Alberto Januário 

Hawa Nkutumula, bem como com a sua equipa e a equipa baseada na Direção-geral dos 

Desportos de Cabo Verde encarregadas de levar a bom porto não só a reunião da Conferência, 

mas também a X edição dos Jogos Desportivos da CPLP, organizados pelo Governo 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, em segundo lugar, avaliar a 

atuação da organização e o nível de execução dos compromissos assumidos por todas as 

partes. 

É ainda de salientar que nos últimos doze meses o contexto de trabalho não deixou de ser 

influenciado pelo ambiente político na Comunidade, com eleições a serem realizadas em vários 

países, a mudança de equipas governativas e, por conseguinte, as dificuldades de 

comunicação que daqui decorreram. 

2. VIII Reunião da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP 

A reunião da Conferência teve lugar em Maputo, Moçambique, no período compreendido entre 

15 e 17 de julho de 2015, seguida da realização da VII edição da Bienal de Jovens Criadores 

CPLP, cujas atividades decorreram nas cidades de Maputo e Matola. Presidiu à mesma S. Exa. 

o Ministro da Juventude e Desportos, dr. Alberto Januário Nkutumula 
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A avaliação efetuada pela Secretaria-geral foi positiva, tendo sido destacadas as condições de 

trabalho asseguradas pelo Ministério da Juventude e Desportos de Moçambique, tanto no 

plano das condições materiais de trabalho, quanto no plano dos recursos humanos que 

denotaram profissionalismo, dedicação e eficiência. 

A reunião da Conferência foi antecedida das reuniões da Comissão de Juventude e da 

Comissão de Desporto, bem como da reunião de Diretores Gerais, preparatória da reunião de 

Ministros. 

A Conferência produziu um total de 17 Resoluções, sendo marcada por decisões como: 

- Aprovação de um Plano de Ação para o Desporto 2015-2017; 

- Aprovação de um Plano de Ação para a Juventude 2015-2017; 

- Aprovação do Regulamento de Estágios na Secretaria-geral; 

- Tomada de decisão, no âmbito da Juventude, sobre matérias como o «Processo 

Ágora», a Conferência sobre Juventude e Lusofonia e a mobilidade juvenil no espaço da 

CPLP; 

- Assinatura de um Memorando de Entendimento com o ICSS – Centro Internacional para 

Segurança no Desporto; 

- Aprovação do sítio na internet da Conferência; 

- Prolongamento do prazo para apresentação de propostas para o Hino da CPLP;  

- Aprovação do envio de uma delegação de alto nível, presidida pelo sr. Ministro-

Presidente da Conferência a São Tomé e Príncipe, para visitar aquele país no quadro 

dos trabalhos tendentes à realização da XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP. 
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3. Realizações após a VIII Conferência 

Como anteriormente referido, os trabalhos da Secretaria-geral não deixaram de ser afetados 

pelas dinâmicas políticas na comunidade, havendo no entanto a destacar: 

- ao longo do período foram mantidos contactos e realizaram-se reuniões com a 

Secretaria Executiva da CPLP, com a participação do Fórum da Juventude da CPLP, 

tendentes a avaliar as possibilidades de trabalho conjunto e as melhores formas de 

aproximar ainda mais as atividades da Conferência com os modelos de trabalho e as 

prioridades da Comunidade coordenadas pela mesma, robustecendo assim as áreas da 

Juventude e do Desporto na própria CPLP. 

Estiveram nestes contactos em causa temas como: 

 Mobilidade e cidadania; 

 Segurança Social/Proteção social, aqui incluindo acesso ao mercado de 

trabalho, direitos, entre outros; 

 Combate ao trabalho infantil; 

 Segurança alimentar e nutricional; 

 Ações e campanhas específicas, como a «Juntos contra a fome»; 

 A institucionalização do Fórum da Juventude da CPLP; 

 Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

 Os 20 anos da CPLP; 

 Os Planos de Ação para o Desporto e a Juventude da Conferência. 

- Ainda no quadro das relações com a Secretaria Executiva da CPLP, a Secretaria-geral 

foi convidada a participar na II Reunião da Comissão Temática de Educação, Ensino 

Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP e no Encontro «Mobilidade Académica na 

CPLP – uma reflexão sobre o presente, um desafio para o futuro», no que se constituiu 

como uma oportunidade para refletir sobre as matérias de interesse comum e as 

sinergias que podem ser estabelecidas entre a Conferência, mais associada à chamada 

«educação não formal», e a área da educação formal da CPLP. 

- A convite da Secretaria Nacional de Juventude do Brasil a Secretaria-geral esteve 

representada na III Conferência Nacional de Juventude do Brasil (dezembro de 2015), 

no âmbito da qual se realizou um fórum de jovens mulheres na CPLP, que contou ainda 

com representantes do setor da juventude de outros Estados membros da CPLP. 
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- Houve ainda contactos com a ONG Conexão Lusófona, associação muito ativa na 

promoção dos valores e da cultura da CPLP, tendo em vista a realização de ações 

conjuntas. 

- Contactos com o ICSS – Centro Internacional para a Segurança no Desporto, para 

abordagem dos compromissos constantes do Memorando de Entendimento rubricado 

em Moçambique em 2015. Esteve particularmente em causa a criação dos Grupos 

Temáticos de trabalho e a realização de uma atividade de referência por ocasião da X 

edição dos Jogos Desportivos da CPLP. 

- A presença no ato constitutivo da Confederação Lusófona de Treinadores, processo 

apadrinhado desde o início pela Conferência, ou seja, desde a III reunião da 

Conferência realizada em agosto de 2010, em Moçambique. 

- Apoio à realização e presença na reunião da Comissão de Desporto realizada em Cabo 

Verde, nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2016, de que foi produzido um relatório já do 

conhecimento de todos os que nela participaram. Esta reunião foi fundamental para se 

concretizar ainda mais o modelo pretendido para a X edição dos Jogos Desportivos e 

avançar-se um pouco mais em matérias relevantes para a Conferência relacionadas, 

entre outras, com o Plano de Ação para o Desporto e a forma de gerir os temas de 

desporto na Conferência. 

- Com base na experiência e nos conhecimentos instalados no Instituto Português do 

Desporto e Juventude, foi dado apoio a Cabo Verde na organização da X edição dos 

Jogos Desportivos da CPLP. 

- Procedeu-se a uma visita técnica a Cabo Verde no quadro da organização da IX 

Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP e dos Jogos Desportivos, 

para o que foram acionados os instrumentos e utilizados recursos da cooperação 

bilateral entre Portugal e Cabo Verde. 

- Em cumprimento da Resolução 15/2016, S. Exa. o Ministro-Presidente da Conferência, 

dr. Alberto Nkutumula, procedeu a uma visita de alto nível a São Tomé e Príncipe para 

contactos com as autoridades governamentais sobre a realização naquele país da XI 

edição dos Jogos Desportivos da CPLP, em 2018. Integraram ainda a delegação S. 

Exa. o Ministro da Juventude e Desportos de Angola, dr. Gonçalves Manuel 

Muandumba, o dr. Paulo Fontes, membro do Gabinete de S. Exa. o Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto de Portugal, aqui também na função de apoio 
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técnico da Secretaria-geral, e ainda o dr. António Munguambe, diretor-geral do Instituto 

Nacional do Desporto de Moçambique. 

A Secretaria-geral manteve contactos com o Fórum da Juventude da CPLP, na pessoa do 

secretário-geral e presidente do Conselho Nacional de Juventude de Portugal, Hugo Carvalho, 

tendo em vista a realização de um conjunto de atividades tendentes à concretização das 

atividades preconizadas no Plano de Ação para a Juventude 2015-2017. O projeto prevê a 

realização em Portugal, no segundo semestre de 2016, de uma grande Conferência de 

Juventude que permitirá tratar temas como os processos colaborativos entre jovens e 

decisores, a investigação sobre juventude na CPLP, a mobilidade, entre outros. Este projeto 

será apresentado à Conferência pelo Fórum da Juventude da CPLP. 

Para este efeito, está prevista a participação de jovens lideres associativos, decisores e 

investigadores sociais com interesse sobre temas de juventude, oriundos de todos os Estados 

membros da CPLP. 

As formas de colaboração da Conferência de Ministros irão passar, no essencial, pela 

atribuição de apoio financeiro tal como enquadrado no Plano de Ação 2015-2017, destinado às 

deslocações internacionais dos participantes, e também pela definição dos conteúdos de cada 

momento da Conferência. 

A realização desta atividade é ainda vista pela Secretaria-geral como uma oportunidade para 

se realizar uma reunião da Comissão de Juventude tendo em vista as ações da Conferência no 

setor em geral, e a X reunião da Conferência Ministros e a VIII Bienal de Jovens Criadores da 

CPLP a realizar em Portugal em 2017. 

Noutro plano, não houve candidaturas à realização de qualquer estágio na Secretaria-geral, na 

sequência da aprovação de um programa nesse sentido pela Conferência em 2015. 
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6. Quotizações/ Execução financeira 

A Secretaria-geral 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. 

Verifica-se a seguinte situação:  

PAÍS QUOTA Anterior a 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

Angola 2.500,00 € Regularizado 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €   
 

Brasil 2.500,00 € Regularizado 2.500,00 € 2.500,00 € 91,65 €   
 

Cabo-Verde 1.000,00 € Regularizado 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Moçambique 1.000,00 € Regularizado 1.000,00 € 1.000,00 € 505,38 € 1.493,12 € 1.000,00 € 

Portugal 2.500,00 € Regularizado 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

São Tomé e 
Príncipe 

500,00 € Regularizado          

Timor-Leste 500,00 € Regularizado 500,00 € 500,00 €  500,00 €  500,00 €  500,00 €  

Total 11.000,00 € 
 

10.000,00 € 9.500,00 € 6.597,03 € 4.993,12 € 4.500.00 € 

 

Relativamente ao pagamento de quotas, a Secretaria-geral procedeu à comunicação da 

situação a todos os parceiros já em 2016, tendo sido devidamente regularizadas as situações 

de Cabo Verde, Portugal e Moçambique (informação atualizada a 12 de julho de 2016). A 

Secretaria-geral foi contactada por São Tomé e Príncipe relativamente às quotas, tendo emitido 

uma Declaração com o ponto de situação, pelo que a mesma está em vias de resolução. 

Relativamente a Timor Leste, foi dada a informação de ter sido processado o pagamento total 

das quotas em dívida, no valor de 2.000,00 €. Como à data da emissão do extracto bancário a 

verba ainda não tinha sido registada, não foi considerada para efeito de prestação de contas. 

Angola informou ter em curso os procedimentos administrativos internos tendentes à 

regularização da respectiva situação. 

O saldo de partida em relação à VIII Conferência de Ministros era de 80.308,75 € (cf. Doc. SG-

01(2015)) apresentado, de onde havia a previsão de dedução de 6.794,36 € por despesas 

relativas à Conferência suportadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude em 2015. 

Contudo, em 2015 o IPDJ viria a imputar despesas abaixo do previsto, situando-se nos 

5.159,58 €, pelo que o valor de fecho do ano se situou nos 75.149,17 €. 
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Com base no exposto, desde julho de 2015 a situação financeira da Conferência está 

plasmada no quadro seguinte. 

Data Saldo 
Crédito Débito 

Valor Descrição Valor  Descrição 

17-07-2015 80.308,75 €         

28-07-2015 80.032,00 €     276,75 € Produção de bandeiras 

23-09-2015 75.149,17 €     4.882,83 € 
Deslocações da SG para 
Conferência Moçambique 

13-05-2016 77.649,17 € 2.500,00 € Quota PT     

17-05-2016 78.649,17 € 1.000,00 € Quota CBV     

30-05-2016 79.649,17 € 1.000,00 € Quota MOÇ     

06-07-2016 79.166,57 €     482,60 € 
Aquisição materiais 
Conferência 

 

Face ao exposto, o saldo atual é de 79.166,57 €, sendo todos os movimentos verificáveis 

documentalmente. 

Em conclusão, a Secretaria-geral gostaria de partilhar com os srs. ministros: 

- De forma a tornar mais simples a gestão da conta bancária, aqui incluindo o processo 

de pagamentos, o futuro elenco da Secretaria-geral deverá avaliar a possibilidade de 

abrir uma nova conta numa instituição bancária com ligações à maioria dos Estados 

membros da CPLP, de forma a facilitar a sua gestão separando-a na medida do 

possível da instituição de suporte; 

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

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

enviarem à Secretaria-geral uma comunicação informando qual o ano a que respeita o 

pagamento efetuado, acompanhada do comprovativo da transferência bancária; 

- No seio da Conferência poderiam ser indicados dois Diretores-gerais sem ligações à 

Secretaria-geral para verificarem as contas e procederem à sua certificação prévia à 

realização da Conferência. Esta matéria poderá mesmo ser objeto de decisão da 

Conferência no quadro de uma eventual revisão do Regimento. 
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7. Conclusão e perspetivas futuras 

Tendo presentes as decisões da Conferência, a Secretaria-geral empenhou-se ao longo deste 

período na concretização dos objetivos e metas impostas, procurando cumprir as 

determinações da Conferência. Dos esforços empreendidos resultam alguns dos documentos 

que estarão na base das discussões e das decisões dos srs. Ministros na presente 

Conferência. 

Concretizando o compromisso de dar continuidade à vontade expressa pela Conferência no 

sentido do reforço da sua intervenção e da atuação da Secretaria-geral, procurámos ao 

longo deste período estar à altura das expetativas criadas. 

Num momento de fim de mandato do atual elenco da Secretaria-geral eleito em Mafra, 

Portugal, em 2012, por ocasião da V reunião da Conferência, cumpre dar nota do apreço de 

todos em relação aos resultados alcançados, visíveis em iniciativas programáticas e 

políticas de relevante importância para a juventude e para o desporto na CPLP, aqui 

incluindo toda a gama de entidades pessoais e coletivas que em muito contribuíram para o 

efeito. 

Enquanto instrumentos como a Carta da Juventude da CPLP e o Plano Estratégico para a 

Juventude foram objeto de reconhecimento por parte Cimeira de Chefes de Estado e de 

Governo, os Planos de Ação para a Juventude e para o Desporto, aprovados em 2015 e 

servirem de orientação até 2017, tornam-se no exemplo acabado da vontade da 

Conferência em tornar concretas as intenções de fazer chegar às pessoas e às 

organizações os resultado da cooperação assim instituída. 

Mas se a avaliação que fazemos é positiva, a consciência do potencial da Conferência 

evidencia a dimensão dos desafios que é necessário enfrentar. 

Cabo Verde, Ilha do Sal, 16 de julho de 2016 

Secretário-geral 

Augusto Baganha 

 


