I.ª REUNIÃO DE PONTOS DE CONTACTO DA REDE IBERO-AMERICANA DE
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA (IBERREDE)
4 a 6 de Maio, Antigua, Guatemala

REUNIDOS nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2005 no Centro Ibero-americano de
Formação de La Antigua, Guatemala, os Pontos de Contacto da IberRede,
com a assistência do seu Secretário-Geral, D. José António Bordallo
Huidobro,

A Secretaria-Geral CONGRATULA-SE pelo elevado nível de assistência a esta
primeira reunião de Pontos de Contacto, como pode comprovar-se através
do relatório que figura como anexo a estas conclusões.

AGRADECE aos participantes pelo extraordinário labor desenvolvido durante
estes três dias, que conduziu à elaboração de valiosos documentos de
trabalho, os quais constituirão a base do trabalho conjunto a realizar
durante os próximos meses, tendo por finalidade a adopção de textos por
parte do Plenário.

Tomando em consideração o actual estado de implementação e as
disposições contidas no Título IV do Regulamento, FELICITA os Pontos de
Contacto pela pronta resposta ao trabalho realizado em conjunto com
EUROJUST, que conduziu ao desmantelamento, no passado mês de Março,
de uma rede de pornografia infantil que actuava através da Internet.

ACORDAM nas seguintes CONCLUSÕES:

1. O Secretário-Geral INSTA os países e as instituições que compõem a
IberRede que ainda não tenham designado os seus Pontos de
Contacto, a que o façam com a maior brevidade, insistindo-se na

necessidade

de

(iberred@mju.es),

assinalar
para

tal
que

designação
possam

à

Secretaria-Geral

participar

nas

suas

actividades.

2. Tomando em consideração o disposto no artigo 5.º, in fine, do
Regulamento, INSTAM-SE as instituições fundadoras a redobrar
esforços no sentido de dar a conhecer entre os operadores
judiciários locais a existência da IberRede e as coordenadas dos
seus pontos de contacto.

3. ASSINALA-SE a alta qualidade dos documentos apresentados pelos
seguintes grupos de trabalho:

•

Manual de Boas Práticas em matéria de cooperação judiciária
civil

•

Manual de Boas Práticas em matéria de cooperação judiciária
penal e Protocolo de Actuação e Funcionamento dos Pontos
de Contacto

•

Construção da página Web da IberRede

4. CONSTITUEM-SE de forma permanente os mencionados Grupos de
Trabalho, que continuarão trabalhando durante os próximos
meses e até ao próximo Plenário, no sentido de elaborar o Manual
de Boas Práticas Penal e Protocolo de Actuação e Funcionamento
dos Pontos de Contacto, o Diagnóstico sobre a Cooperação Civil,
bem
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proceder

Secretaria-Geral,
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a

Secretaria-Geral recomenda aos pontos de contacto que se
organizem em secções nacionais de trabalho as quais, reunindo
todas as instituições envolvidas, poderão dar seguimento e
desenvolver, a nível local, os objectivos perseguidos.

5. ATRIBUI-SE

à

Secretaria-Geral a

construção

de

uma

página

Internet institucional e a difusão digital, através da mesma, de
conclusões e documentos de trabalho.

6. ENCARREGA-SE a Secretaria-Geral de desenvolver diligências no
sentido de ser incluído na agenda da XV Cimeira de Iberoamericana de Chefes de Estado e de Governo o Regulamento
da IberRede. A seu tempo, proceder-se-á à difusão, pelas mais
amplas formas, da entrada em funcionamento da IberRede junto
das instituições internacionais com responsabilidade na matéria.

7. ENCARREGA-SE a Secretaria-Geral da organização da II.ª Reunião
de Pontos de Contacto, de acordo com o disposto no artigo 12.º
do Regulamento, a qual terá lugar em Espanha no primeiro
semestre de 2006.

8. Finalmente, todos os participantes desejam manifestar o seu
sincero agradecimento ao Centro de Formação da AECI, por ter
contribuído com a sua estrutura e as suas instalações para o
sucesso da reunião da IberRede, assim como aos cidadãos da
Guatemala pela sua calorosa hospitalidade. De igual forma,
destaca-se a presença dos observadores externos, agradecendo-se
o interesse que demonstraram em assistir a esta reunião e fazendo
votos de estreitamento de laços no futuro.

Em La Antigua, Guatemala, a 6 de Maio de 2005

