
 

Reunião Técnica Preparatória de Pontos Focais para a Reunião de 

Ministros das Comunicações da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) 

 Lisboa, 28 fevereiro de 2019 

 

Sessão de Abertura 

Senhoras e Senhores, caros representantes dos Estados-membros da 

CPLP para as comunicações: 

 

É com muito gosto que me encontro aqui hoje em representação da 

ANACOM e vos dou as boas-vindas a esta Reunião Técnica 

Preparatória de Pontos Focais que hoje se inicia. É também uma honra 

estar presente na sede da CPLP, associando-me ao nobre objetivo de 

aprofundar a amizade mútua e cooperação entre países lusófonos.  

 

Os Estados membros da CPLP representam um mercado global de mais 

de 270 milhões de consumidores, compartilham características 

políticas, geográficas, económicas, sociais e culturais comuns, e são 

uma base sólida para um mercado digital comum. Foi neste contexto 

que foi definido um conjunto de objetivos fundamentais de promoção 

da sociedade de informação e de inclusão digital, de governação e 

comércio eletrónico.  

 

Surgiu, assim, a ideia de construir um instrumento conceptual a que se 

decidiu chamar “Agenda Digital para a CPLP” e que traz assim consigo 

um conjunto de objetivos e orientações globais que pretendem tornar 

a CPLP num modelo ao nível de utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, mas sobretudo num catalisador que 

permita aos seus Membros definir estratégias e medidas concretas 

capazes de responder aos desafios que se vão impondo. 



 

A decisão de elaborar a Agenda Digital para os países da CPLP já vem 

da IX Reunião de Ministros das Comunicações da CPLP, realizada em 

Maputo em 2016, tendo sido designanda a ARCTEL-CPLP como 

entidade coordenadora para a sua elaboração. Pretendeu-se, 

fundamentalmente, que cada país da CPLP possa utilizar a “Agenda 

Digital para a CPLP” para desenhar a sua própria agenda, estratégias e 

medidas, todas elas ajustadas às especificidades, desafios e contexto 

de cada país. 

  

Decorridos mais de dois anos, e depois da aprovação na X Reunião de 

Ministros em 2018 em Malabo, pretende-se nesta fase que os Pontos 

Focais apresentem o relatório intercalar de acompanhamento, 

analisem e discutam o Relatório Preliminar da Estratégia de 

Implementação da Agenda Digital. 

 

Pretende-se que o ponto principal da reunião que tem lugar nestes 

dois dias seja precisamente o início das discussões sobre qual a melhor 

estratégia de implementação da Agenda Digital para a CPLP, aprovada 

em Malabo. Deseja-se que tenha lugar uma discussão do referido 

Relatório Preliminar, onde se inclui a definição: da estrutura de 

acompanhamento; das potenciais áreas, projetos e parceiros; e do 

quadro de referência para implementação dos projetos. 

 

Deixo um agradecimento à ARCTEL e ao seu secretariado pelo apoio e 

suporte à organização desta reunião. Resta-me desejar, em nome da 

ANACOM, o sucesso dos vossos trabalhos assegurando a 

implementação desta estratégia que se assume de importância 

fundamental para o desenvolvimento da economia digital no espaço 

CPLP. 


