
Países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) firmam parcerias nas 
áreas de C&T e Ensino Superior      

Reunião de ministros aconteceu no sábado, 29 de agosto, em Lisboa. 

A agenda de trabalhos do encontro compreendeu a preparação do lançamento de um Centro 
Unesco para formação avançada em ciências no espaço das instituições da CPLP, conjugando 
formação de alto nível, por meio de programas de doutoramento, formação para a 
responsabilidade social dos cientistas, comunicação pública da ciência e integração em redes e 
programas internacionais de investigação. 

O objetivo é facilitar o desenvolvimento científico dos países de origem e combater a fuga de 
capacidades científicas. 

Os ministros da CPLP acertaram também a cooperação no domínio da avaliação e acreditação 
independente de instituições e cursos de ensino superior no espaço lusófono. 

No campo da C&T, os países decidiram explorar novas áreas de trabalho e linhas de 
cooperação científica e tecnológica, entre as quais: observação da Terra, em especial no que 
respeita à prevenção de riscos naturais e ambientais, à segurança, à gestão de recursos 
naturais e ao apoio ao investimento; ciências biológicas e da saúde; riscos, naturais e outros, 
quer ao nível da prevenção, quer no que toca à sua gestão e mitigação; ciências sociais e 
humanas, consolidando redes de cooperação científica e fazendo avançar o conhecimento 
comum sobre as instituições sociais e as boas políticas com vista ao desenvolvimento 
sustentável; agricultura e produção de alimentos; divulgação e promoção da cultura científica; 
gestão da ciência e tecnologia. 

Pelo Brasil, estiveram presentes ao encontro o presidente do CNPq, Marco Antônio Zago, 
representando o Ministério da C&T, e o presidente da Capes, Jorge Guimarães, representando 
a pasta da Educação. 

Participaram também da reunião o ministro da C&T e Ensino Superior de Portugal, José 
Mariano Gago; a ministra de C&T de Angola, Maria Cândida Pereira Teixeira; a ministra da 
Educação e Ensino Superior de Cabo Verde, Vera Duarte Lobo de Pina; o ministro da Educação 
Nacional, Cultura e Ciências da Guiné-Bissau, Aristides Ocante da Silva; diretora do Fundo 
Nacional de Investigação de Moçambique, Alsácia Atanásio; o ministro da Educação e Cultura 
de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus; e o ministro da Educação de Timor-Leste, João 
Câncio Freitas. 
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