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REUNIÃO CONSTITUTIVA DO FÓRUM DAS AGÊNCIAS  

DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DE INVESTIMENTO DA CPLP 

Sede da AIPEX, Luanda 

18 de fevereiro de 2022 

 

Intervenção do Senhor Diretor-Geral da CPLP, Embaixador Armindo de Brito Fernandes 

 

Sua Excelência o Embaixador Alves Primo, em representação do Ministro das 

Relações da República de Exteriores de Angola; 

Ex.mos Senhores Representantes dos Estados-Membros da CPLP; 

Ex.mo Senhor Representante Permanente de Angola junto da CPLP, Embaixador 

Oliveira Encoge; 

Ex.mo Senhor Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca; 

Ex.mos Senhores Embaixadores e Representantes dos Estados-Membros da CPLP 

acreditados em Angola; 

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho de Administração da AIPEX, anfitrião desta 

reunião, 

Ex.mos Senhores Representantes das Agências de Promoção do Comércio e 

Investimento dos Estados-Membros: 

- General Roberto Escoto, Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil 

- Dr.ª Ana Maia, Administradora da Cabo Verde TradeInvest 

- Dr. Bruno Jauad, Presidente do Conselho de Administração da Guiné-Bissau 

Investimentos 

- Dr. Gil da Conceição Bires, Diretor-Geral da APIEX, IP de Moçambique 

- Dr.ª Rita Araújo, Vogal do Conselho de Administração da AICEP Portugal Global 

- Dr. Arzemiro dos Prazeres, Diretor Executivo da APCI de São Tomé e Príncipe 

- Dr. Arcanjo Silva, Diretor Executivo da Trade Invest Timor-Leste 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Gostaria em primeiro lugar de, em nome do Secretário Executivo da CPLP, Dr. 

Zacarias da Costa, agradecer o convite para participar na sessão de abertura deste 

importante encontro. Devido a motivos supervenientes não lhe foi possível estar aqui 

hoje presente, mas peço que recebam todos um abraço fraterno da sua parte. 
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É para mim um motivo de enorme satisfação poder participar desta reunião 

aqui em Luanda e de testemunhar o surgimento deste Fórum de Agências de 

Promoção do Comércio e de Investimento da CPLP, um sonho antigo que se torna 

hoje realidade, graças ao grande empenho da Presidência angolana, dos demais 

Estados membros da CPLP e das diferentes Agências presentes nesta reunião. 

 

Uma palavra de particular apreço às Agências AICEP e a Cabo Verde 

Tradeinvest pelo enorme contributo dado por estas Agências na materialização deste 

sonho. 

  

Com 9 Estados-Membros, a CPLP prossegue três objetivos gerais (a 

concertação político-diplomática; a cooperação; e a promoção e difusão da língua 

portuguesa), visando a afirmação da identidade comunitária, o reforço dos laços 

culturais, sociais e políticos, a promoção do bem-estar das populações e o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Somos hoje uma comunidade de cerca de 290 milhões de pessoas e estimativas 

da ONU apontam para que a população dos nossos países possa chegar aos 500 

milhões até ao final do século, graças a um exponencial crescimento que se espera 

fundamentalmente de Angola e Moçambique.  

 

A nossa língua portuguesa estará entre a 4.ª e a 5.ª línguas mais faladas no 

mundo; é a primeira língua no hemisfério Sul; a sua utilização na internet está em 

franca ascensão; e é a língua oficial ou de trabalho em mais de trinta organizações 

internacionais.  

 

Importa também referir que, no seu conjunto, os Países membros da CPLP, 

representam 8% da superfície continental do planeta, mais de 50% das novas 

descobertas de recursos energéticos ocorridas desde o início do século XXI, estão no 

4.º lugar da produção mundial de petróleo e detém uma vasta plataforma continental 

com recursos marinhos e minerais, com 14% das reservas mundiais de água doce.  
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Por outro lado, a pertença dos Estados-Membros a regiões geográficas 

distintas, em processos de integração económica, oferece também à CPLP a 

possibilidade de se estabelecer como uma plataforma estratégica de concertação 

pluricontinental, que se estende do Atlântico ao Pacífico, criando valiosas 

oportunidades de cooperação apesar da descontinuidade territorial dos seus países, 

incluindo o incremento da exposição das empresas e investimentos com origem ou 

destino nos mercados dos países da CPLP.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Na Cimeira de Luanda, em julho passado, e cada vez mais consciente da 

importância de reforçar a cooperação económica para cumprir os objetivos de 

desenvolvimento, a Organização decidiu pela criação do 4.º objetivo geral, 

denominado de “Cooperação Económica”.  

 

 

Encorajou-se ainda os Ministros responsáveis pelas áreas do comércio, da 

economia e das Finanças dos Estados-Membros a realizarem uma reunião conjunta, 

com vista à definição de uma estratégia integrada para a cooperação económica na 

CPLP, assim como, a institucionalização do Fórum das Agências de promoção e de 

investimento da CPLP, o que está hoje a acontecer.  

 

Como todos já saberão, está em curso o trabalho técnico preparatório que vai 

permitir a realização no próximo mês de abril, aqui em Luanda, da primeira reunião 

de Ministros da Economia, do Comércio e das Finanças da CPLP.  

 

Quero aproveitar esta oportunidade para apelar à participação ativa de todos 

os Estados-Membros na preparação e realização desta importante reunião, pois 

apenas com o empenho de todos será possível construirmos uma estratégia sólida e 

representativa das necessidades das economias dos nossos países.  
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A implementação do objetivo geral de cooperação económica requer a 

afirmação clara da CPLP enquanto um espaço comunitário de convergência ao nível 

do quadro legal e regulatório, dinâmico em matéria de fluxos de investimentos e de 

trocas comerciais, tendo em vista o reforço da capacidade de atração de investimentos. 

Queremos que as empresas sejam cada vez mais capazes de corresponder às 

exigências para competir no mercado global, o que significa um compromisso com a 

capacitação e a formação, a garantia da qualidade, a melhoria do ambiente de 

negócios, o apoio ao acesso ao financiamento e a internacionalização, com especial 

atenção às pequenas e médias empresas. 

 

Na reunião ministerial de abril os Estados-Membros terão a oportunidade de 

discutir sobre os temas da economia, comércio e finanças, e adotar as orientações 

políticas para a cooperação económica na CPLP.  

 

Minhas Senhoras, meus Senhores, 

 

Como podem observar estamos numa fase muito dinâmica, à qual não é alheio 

o atual contexto internacional, pós-pandémico, que coloca o imperativo da 

recuperação económica a todos os países do mundo, e que impele as organizações 

multilaterais a um reposicionamento estratégico para se traçarem novos objetivos e 

soluções que respondam aos desafios transversais como a transformação digital, a 

revolução tecnológica, a emergência climática e a alteração do paradigma da 

globalização.  

 

A cooperação económica na CPLP será tão mais proveitosa quanto mais 

alargada for, ou seja, para a edificação do pilar económico da CPLP concorrem as 

ações das autoridades e instituições públicas ou de interesse público responsáveis pelo 

fomento do comércio externo e o desenvolvimento económico dos Estados-Membros, 

bem como as ações de parceiros do setor privado, e da sociedade civil. Assim, é do 

interesse de toda a Comunidade a adoção de medidas e iniciativas promotoras do 

empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento industrial e tecnológico no 

espaço da CPLP.  
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A Reunião Constitutiva do Fórum das Agências de Promoção do Comércio e 

Investimento da CPLP representa o compromisso empenhado e o engajamento das 

entidades aqui representadas para o reforço do diálogo e da cooperação em torno de 

iniciativas relacionadas com a internacionalização das empresas, o aumento das trocas 

comerciais e o investimento em setores estratégicos para os nossos países. 

Este Fórum será um dos primeiros “operadores” da agenda estratégica da 

CPLP para o reforço da cooperação económica, pois a sua ação beneficiará a 

capacidade operacional e o alcance das agências nacionais pela intensificação da 

partilha de informação e a implementação de iniciativas conjuntas.  

 

Da parte do Secretariado Executivo, reitero o empenho e o compromisso em 

apoiar as iniciativas deste Fórum, mantendo um diálogo contínuo e facilitando uma 

ação concertada em todas as dimensões do trabalho conjunto. 

 

Ao terminar quero agradecer uma vez mais pelo convite e acolhimento e 

desejar a todos um excelente trabalho.  

 

Muito obrigado pela vossa amável atenção! 

 


