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Senhores Representantes dos Estados-Membros da CPLP 

Senhor Secretário-Geral Ibero-americano Adjunto, Marcos Pinta Gama 

Senhor Presidente do IPDAL, Paulo Neves 

Senhor Secretário-Geral do IPDAL, Filipe Domingues 

Senhor Diretor Central da Caixa Geral de Depósitos, Armand Santos 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

É com grande satisfação que participo neste VIII Encontro América 

Latina – CPLP, organizado pelo Instituto para a Promoção da 

América Latina e Caraíbas (IPDAL), Observador Consultivo da 

CPLP, na Sede da CPLP.  

 

A escolha do tema da cooperação económica não poderia ser mais 

oportuna, pela importância que ganhou também na agenda política 

da CPLP, com a Cimeira de Luanda, em julho de 2021, que adotou a 

Cooperação Económica como um novo objetivo geral da nossa 

Organização. 

 

Apesar de os países da CPLP não partilharem uma contiguidade 

geográfica, estão integrados em diversas zonas geográficas e 

económicas, em quatro continentes. Esta pertença multi-regional da 

CPLP, que se estende do Atlântico ao Pacífico, constitui um fator 

estratégico para a concertação global e oferece valiosas 

oportunidades de cooperação, de negócios, de investimento.   

 

O Brasil, Estado-Membro fundador da CPLP e importante ator na 

América Latina, traz-nos inúmeras possibilidades para aprofundar os 
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laços históricos, promover as trocais culturais e incrementar as 

relações económicas e comerciais com os países daquela região. 

 

Esta relação é também potenciada pela cooperação com o espaço 

ibero-americano que, naturalmente, incentiva à confluência de 

parceiros de ambos os lados do Atlântico, conforme podemos atestar 

pelo estreitamento da cooperação com a OEI e a Conferência Ibero-

Americana, Observadores Associados da CPLP. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

A CPLP é hoje uma comunidade com cerca de 290 milhões de pessoas, 

sendo que estimativas da ONU indicam 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. 

  

Os nossos países dispõem juntos de um enorme potencial económico, 

representando cerca de 8% da superfície continental do planeta, 

possuindo mais de 50% das novas descobertas de recursos 

energéticos ocorridas desde o início do século XXI, estarão no 4.º 

lugar da produção mundial de petróleo e detêm uma vasta 

plataforma continental com recursos marinhos e minerais e 

aproximadamente 14% das reservas mundiais de água doce. Somos 

uma Comunidade com um imenso potencial.  
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Indicador do reconhecimento internacional deste potencial é o 

número de Observadores Associados, hoje 32, dos quais 28 países e 4 

organizações internacionais.  

 

A par de motivações diplomáticas, culturais e até por via das 

comunidades na diáspora, os países associados veem a CPLP como 

uma potencial plataforma facilitadora de parcerias económicas, 

cabendo-nos, também a nós, desenvolver os instrumentos que nos 

permitam tirar maior partido dessa atratividade da nossa 

Organização.  

 

E temos dado passos importantes para consolidar uma ação 

concertada e estratégica nesse sentido. Desde logo, a adoção do 

Acordo sobre a Mobilidade na CPLP, cujo processo de ratificação está 

na reta final e que permitirá estabelecer mecanismos facilitados de 

circulação para determinadas categorias de pessoas, como 

estudantes, docentes, empresários ou agentes culturais, contribuindo 

para o reforço do sentimento de pertença e para a circulação de 

pessoas e de ideias.  

 

A Presidência rotativa de Angola deu um grande impulso nesta 

matéria, não só com a aprovação, na Cimeira de Luanda, da 

Resolução sobre a “Criação do Novo Objetivo Geral, a Cooperação 

Económica,” mas também com a realização da I Reunião Conjunta 

dos Ministros da Economia, do Comércio, e das Finanças, que por sua 

vez aprovou a Agenda Estratégica para a Consolidação da 

Cooperação Económica na CPLP 2022-2027.  



 
 

5 
 

 

Esta agenda estratégica contempla sete eixos para ação conjunta: 

“Promoção do comércio”; “Promoção do investimento”; 

“Capacitação institucional e empresarial”; “Melhoria dos 

mecanismos de financiamento”; “Reforço da competitividade”; 

“Reforço dos sistemas nacionais de propriedade industrial”; e 

“Desenvolvimento e consolidação das infraestruturas nacionais para 

a Qualidade”. 

 

Paralelamente, foi constituído o Fórum das Agências de Promoção do 

Comércio Externo e Investimento da CPLP com o objetivo de 

promover o intercâmbio de boas práticas, iniciativas de formação e 

capacitação institucional, bem como ações conjuntas em matérias 

como a internacionalização das empresas, o aumento das trocas 

comerciais e o investimento em setores estratégicos. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Assistimos a uma evolução científica e tecnológica, cada vez mais 

acelerada, bem como ao incremento da complexidade e da 

volatilidade que caracterizam o ambiente internacional, fatores que 

colocam aos nossos países a árdua tarefa de traçar novos caminhos.  

 

A pandemia causada pela COVID-19 ameaçou o ritmo do 

crescimento global e agora, mais recentemente, o conflito entre a 

Ucrânia e a Rússia tem causado fortes tensões no xadrez geopolítico 

e no comércio internacional.  
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Há, certamente, novos desafios, mas também novas oportunidades. 

Perante mais um momento de crise, é importante empenharmo-nos 

em contribuir para o reforço do multilateralismo, e afirmarmo-nos 

como uma plataforma capaz de gerar respostas conjuntas aos 

problemas e desafios globais.  

 

Considero que a cooperação económica na CPLP será tão mais 

proveitosa quanto mais alargada, devendo concorrer para tal as ações 

das autoridades e instituições públicas dos Estados-Membros, bem 

como as ações de parceiros do setor privado, e da sociedade civil, 

nomeadamente dos Observadores Consultivos da CPLP. 

 

Felicito o IPDAL pela organização de mais uma edição deste 

importante encontro que nos permite partilhar perspetivas sobre os 

temas que marcam a agenda política dos nossos países.  

 

 

Muito obrigado! 


