XVII REUNIÃO DOS MINISTROS DA DEFESA NACIONAL DA CPLP
Díli, 19 de maio de 2016
Realizou-se em Díli, República Democrática de Timor-Leste, no dia 19 de
maio de 2016, a XVII Reunião de Ministros da Defesa Nacional da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (MDN/CPLP).
O evento teve início com uma sessão solene no Ministério da Defesa da
República Democrática de Timor-Leste. Esta sessão foi presidida pelo
Primeiro-Ministro, a que se juntaram, na mesa de honra, os Ministros da
Defesa de São Tomé e Príncipe, presidente cessante deste fórum, e de
Timor-Leste, que recebeu a presidência. A mesa contou também com a
presença do Secretário Executivo da CPLP. Na assistência estiveram o
Ministro da Defesa de Portugal, o Ministro da Economia e Emprego de
Cabo Verde, o Vice-Ministro da Defesa de Moçambique, o Secretário de
Estado da Defesa de Angola, os representantes dos ministros da Defesa
dos restantes Estados Membros, o Diretor do Centro de Análise
Estratégica (CAE) da CPLP, Membros do Governo da RDTL, as principais
chefias militares timorenses e representantes do Corpo Diplomático
acreditado no país, entre muitos outros convidados oficiais. Nos discursos
oficiais foi salientada a importância da componente de Defesa para a
Comunidade.
Na reunião, que constitui o órgão máximo da Componente de Defesa da
CPLP, foram aprovadas as conclusões e recomendações das reuniões dos
outros órgãos desta Componente. Foram, além disso, tomadas algumas
importantes decisões, das quais se destacam:
 A assinatura de uma declaração atribuindo mandato aos Diretores
de Política de Defesa Nacional da CPLP para coordenar o processo
de elaboração do documento que estabeleça os princípios gerais e
as orientações de base, para, no quadro da CPLP, conduzirem a uma
resposta a situações de catástrofes;
 A aprovação dos Termos de Referência do futuro Colégio de Defesa
da CPLP, iniciativa que pretende fortalecer a Componente de Defesa

ao nível da formação de oficiais das Forças Armadas, Forças de
Segurança e técnicos superiores dos estados Membros;
 A aprovação do texto de revisão do Protocolo de Cooperação da
CPLP no Domínio da Defesa, instrumento jurídico que define os
princípios gerais de cooperação em matéria de Defesa, a sua
estrutura institucional e os vetores fundamentais para a afirmação
da CPLP enquanto organização promotora da paz e da segurança.
O evento foi encerrado com um jantar oferecido pelo Ministro da Defesa
da República Democrática de Timor-Leste, estando os participantes
convidados a assistir às comemorações do 14º aniversário da Restauração
da Independência timorense programados para o dia seguinte.
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