
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
 
 
 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada em 17 
de Julho de 1996. Fazem parte dela os seguintes Estados Membros: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste. Seus objetivos consistem em consolidar a realidade cultural que 
confere identidade própria aos países de língua portuguesa, promover a 
concertação político-diplomática e estimular a cooperação, conjugando iniciativas 
para a promoção do desenvolvimento econômico e social dos povos comunitários. 
 No âmbito da CPLP há Reuniões de Ministros Setoriais, cujas deliberações 
são elevadas à apreciação na Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Os 
temas das Conferências de Ministros da Educação da CPLP – já realizadas cinco 
– enfatizam as áreas de ensino à distância, ensino médio (história e literatura), 
ensino profissionalizante, avaliação educacional e promoção e difusão da Língua 
Portuguesa. 
 A fim de dar seqüência às decisões dos Ministros de Educação para cada 
área prioritária foram definidas atividades e estipulados prazos para o seu 
desenvolvimento. Grupos de trabalho foram criados com a responsabilidade de 
debater, identificar e elaborar propostas de projetos que atendessem os interesses 
e necessidades de cada um dos países. Foi constituído o Grupo de Ensino 
Técnico Profissionalizante, sob a Coordenação de Portugal, cuja primeira reunião 
foi realizada nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2001, com vistas à implementação 
de ações que contribuam efetivamente para a melhoria da qualidade desta 
modalidade de ensino.  
 Na V Reunião de Ministros da Educação, realizada em Fortaleza, em 26 de 
maio de 2004, foi instituído o Grupo Executivo da Educação (GEE) dos países 
membros da CPLP, constituído por representantes indicados pelos Ministros da 
Educação, para assegurar o cumprimento das decisões das Reuniões de Ministros 
da Educação da CPLP.  
 Nesse sentido, foi convocada a II Reunião do Grupo de Ensino Técnico 
Profissionalizante, em julho de 2004, ocasião em que cada país apresentou, em 
linhas gerais, o seu sistema de ensino, assim como foi reafirmado o interesse em 
intensificar as ações conjuntas, compatível com as necessidades correspondentes 
a cada país. Desde então, diversos projetos de cooperação técnica tem sido 
estudados, implantados e estão em desenvolvimento em vários dos países 
membros.  
 Em novembro de 2009 foi realizado um Painel de Intercâmbio entre os 
países Membros da CPLP sobre Educação Profissional e Tecnológica. O evento 
aconteceu em paralelo com o Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica e teve a participação de representantes de Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Angola e Timor Leste, além do Brasil. 
  



 

 


