
 
 

 
Presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

 
 
Portugal assumiu, pela segunda vez, a presidência rotativa da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP - www.cplp.org) durante a VII Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo, que decorreu no dia 25 de Julho, em Lisboa. 
 
A CPLP, criada a 17 de Julho de 1996, é o foro multilateral privilegiado para o aprofunda-
mento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros – Angola, Brasil, Cabo-Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Comunidade tem 
como objectivos gerais: 
 

• A concertação político-diplomática entre os seus Estados-membros, nomeadamente para o 
reforço da sua presença no cenário internacional;  

• A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecno-
logia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança 
pública, cultura, desporto e comunicação social;  

• A materialização de projectos de promoção e difusão da língua portuguesa.  
 
As metas da presidência portuguesa prevêem quatro eixos prioritários: a promoção e valorização da 
língua portuguesa, melhor cidadania, diálogo político-diplomático e o reforço da cooperação 
sectorial (nas áreas da educação, cultura e energia). 
 
Portugal ambiciona promover e valorizar a língua portuguesa no contexto internacional, 
utilizando as capacidades e competências do Instituto Internacional da Língua Portuguesa 
(IILP - www.iilp-cplp.cv), sedeado em Cabo Verde. 
 
No âmbito da segunda prioridade, a cidadania, Portugal pretende implantar em todos os 
países da CPLP o reconhecimento dos direitos da cidadania, com a aprovação do Estatuto do 
Cidadão Lusófono. 
 
No diálogo político-diplomático, a Comunidade continuará a prestar o seu apoio aos membros 
nas mais diversas áreas, como a paz, segurança, energia, entre muitas outras. 
 
A cooperação sectorial, que abrange as áreas da educação, cultura e energia, prevê o 
investimento em redes de ensino, o planeamento conjunto de programações culturais e a 
preservação do meio ambiente. 


