Cooperação para o desenvolvimento – Cooperação multilateral
No quadro da cooperação para o desenvolvimento, a nível multilateral, a intervenção do
Ministério da Educação e Ciência, sob supervisão do Camões ICL, situa-se sobretudo ao nível
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no que se refere aos domínios da
educação e ciência, bem como ao nível do Instituto Internacional da Língua Portugal (IILP).
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é o foro multilateral privilegiado para
o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros. A CPLP goza
de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira. A Organização tem como
objetivos gerais:
‒ A concertação político-diplomática entre seus estados membros, nomeadamente para
o reforço da sua presença no cenário internacional;
‒ A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e
tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça,
segurança pública, cultura, desporto e comunicação social;
‒

A materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa,
nomeadamente através da dinamização do Instituto Internacional da Língua
Portuguesa

Portugal, como Estado-membro da CPLP, faz-se representar em todos os órgãos, sendo esta
representação, na área da educação e da ciência assegurada pelas áreas governativas da
Educação e a da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
O Instituto Internacional da Língua Portugal (IILP) é uma instituição criada no âmbito da CPLP,
que tem por objetivos fundamentais a promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão da
Língua Portuguesa. Em 1999, na VI Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa - CPLP, é formalmente criado o IILP que
já se havia constituído em 1996.
Os objetivos fundamentais do IILP são "a promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão da
língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento
científico, tecnológico e de utilização oficial em fóruns internacionais".
+ Info:


Página da CPLP [link: http://www.cplp.org/]



Página do IILP [link: http://iilp.cplp.org/ ]



Página do Camões ICL relativo à CPLP [link: https://www.institutocamoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/parceiros/multilaterais ]

