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XIV REUNIÃO DE ORDENADORES NACIONAIS          DOS PALOP-TL 

COM A UNIÃO EUROPEIA 
 

CONCLUSÕES CONJUNTAS DA REUNIÃO  
 

Os Ordenadores Nacionais para o Fundo Europeu de Desenvolvimento dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste (PALOP-TL) e os Representantes 
da União Europeia, reunidos na cidade de Bissau, República da Guiné-Bissau, no âmbito 
da sua XIV Reunião, a 25 de Novembro de 2021, 

CONGRATULAM as Autoridades e o Povo da República da Guiné-Bissau pela calorosa 
recepção e hospitalidade; 

EXPRESSAM o apreço pelo excelente exercício da Presidência Política por parte de 
Moçambique; 

FELICITAM o desempenho da Coordenação do Programa de Cooperação desde a última 
reunião; 

APRECIAM a qualidade e franqueza dos debates, a atitude construtiva e os resultados 
obtidos que evidenciam a vontade política de manter a cooperação entre os PALOP-TL 
e a União Europeia, sobre temas de interesse comum; 

INCENTIVAM a prosseguir com renovado empenho os programas entre os PALOP-TL e a 
União Europeia e a melhorar a sua eficácia, eficiência e impacto; 

ELOGIAM os resultados alcançados nos últimos vinte e nove anos de cooperação PALOP-
TL com a União Europeia, que contribuíram para o reforço dos laços de amizade e 
cooperação entre os PALOP-TL e a União Europeia; 

REAFIRMAM a importância da cooperação entre os PALOP-TL e a União Europeia como 
exemplo inovador da cooperação internacional sul-sul e triangular;  

SUBLINHAM a importância de melhorar a operacionalização dos projectos do 11º FED 
no sentido de ampliar o respetivo impacto para as populações dos seis países, na 
promoção do emprego na vertente cultural e no desenvolvimento das capacidades de 
governação; 

REAFIRMAM a vontade política de prosseguir a parceria entre os PALOP-TL e a União 
Europeia;  

REITERAM o desejo de explorar conjuntamente o desenvolvimento de ações específicas 
para os PALOP-TL em áreas de grande potencial e interesse comum, tal como a 
governação económica, o Estado de direito e cultura e emprego.  
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SUBLINHAM a importância de concentrar a cooperação nas áreas consagradas na 
“Agenda 2030”, através da promoção do desenvolvimento humano e social, de modo a 
combater a pobreza e a desigualdade de maneira sustentável;  

AMBICIONAM dar continuidade e aprofundar o diálogo de parcerias sobre políticas 
públicas, nomeadamente a Economia Azul, a Digitalização e a Paz e Segurança. 

 

Feito na cidade de Bissau, no dia 25 de Novembro de 2021. 

 

 


