
 

        

 

A Portugál Nyelvű Országok Közössége (CPLP) egy olyan multilaterális fórum, amelynek célja a 

portugál nyelvet hivatalosan beszélő tagországok közötti barátság és együttműködés elmélyítése. 

Ezek az országok Angola, Brazília, Zöld-foki Köztársaság, Bissau-Guinea, Mozambik, Portugália, São 

Tomé és Príncipe, valamint Kelet-Timor. Ezen kívül három ország, Szenegál, Mauritius és Egyenlítői-

Guinea rendelkezik megfigyelői státusszal, továbbá számos szervezet van jelen konzultációs 

megfigyelőként. 

A Portugál Nyelvű Országok Közösségét 1996. július 17-én alapították az állam- és kormányfők 

csúcstalálkozóján.  A szervezet pénzügyi autonómiát élvező jogi személy, amelynek általános céljai a 

következők: 

 Politikai-diplomáciai egyeztetés a tagországok között elsősorban a nemzetközi életben való 
jelenlét megerősítéséhez. 

 Mindenre kiterjedő együttműködés, legfőképpen az oktatás, egészségügy, tudomány és 
technológia, nemzetvédelem, mezőgazdaság, államigazgatás, kommunikáció, igazságszolgáltatás, 
közbiztonság, kultúra, sport és a sajtó területén. 

 Azon projektek végrehajtása, amelyek célja a portugál nyelv terjesztése (amely körülbelül 
230 millió ember, a világ népességének kb. 3,57 százalékának anyanyelve).  

A Portugál Nyelvű Országok Közösségét a következő elvek vezérlik: i) a tagállamok  közötti szuverén 

egyenlőség;  ii) egymás belügyeibe való be nem avatkozás; iii) nemzeti identitás tiszteletben tartása; 

iv) kölcsönösség; v) a béke, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a társadalmi 

igazságosság elsődlegessége; vi) a területi integritás tiszteletben tartása, vii) a fejlődés elősegítése (a 

világ bruttó termelésének 4,3 %-át a  Portugál Nyelvű Országok Közössége állítja elő); viii) a 

kölcsönösen előnyös  együttműködés  elősegítése. 

A Portugál Nyelvű Országok Közösségének legfőbb testületei: i) az Állam- és Kormányfők 

Konferenciája; ii) a Minisztertanács; iii) az Állandó Egyeztetőbizottság; iv) a Végrehajtó Titkárság; v) az 

Ágazati Miniszterek Találkozója; vi) az Együttműködési Területek Találkozója; vii) a Portugál Nyelv 

Nemzetközi Intézete – IILP. 

A Portugál Nyelvű Országok Közösségének tagországai közül a következők rendelkeznek 

Magyarországra akkreditált Diplomáciai Misszióval: Angolai Köztársaság (Nagykövetség Budapesten); 

Brazil Szövetségi Köztársaság (Nagykövetség Budapesten); Portugál Köztársaság (Nagykövetség 

Budapesten; Zöld-foki Köztársaság (Nagykövetség Bécsben kumulatív joghatósággal 

Magyarországon); São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasága (Tiszteletbeli Konzulátus 

Budapesten). 


