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(nominata) 

  

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

2. Ex.mos Senhores Representantes dos Observadores Associados da CPLP 

3. Ex.mos Senhores Representantes dos Observadores Consultivos da CPLP 

4. Distintos membros da mesa de abertura: 

- Embaixador Oliveira Encoge, em representação da Presidência rotativa 

- Embaixador Ruy Carlos Pereira, Diretor da Agência Brasileira de 

Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil  

- Dr. Carlos Melles, Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) 

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

É com grande satisfação que acolhemos hoje, na Sede da CPLP, este “Diálogo 

sobre Pequenos Negócios e Empreendedorismo no âmbito da CPLP”, 

promovido pelo SEBRAE e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) com 

o apoio da CPLP.  

 

Assistimos a uma evolução científica e tecnológica, cada vez mais acelerada, e 

o panorama internacional revela-se cada vez mais complexo e volátil, 

colocando os nossos países perante o desafio de encontrar soluções inovadoras 

para o desenvolvimento sustentável.  

 

Há certamente novos desafios, mas também novas oportunidades. 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 na geopolítica e no comércio internacional.  
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Perante mais um momento de crise, é importante empenharmo-nos no reforço 

do multilateralismo, e afirmarmo-nos como uma plataforma capaz de gerar 

respostas conjuntas aos problemas e desafios globais.  

 

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

aos 500 milhões até ao final do século, graças a um crescimento exponencial, 

sobretudo em Angola e em Moçambique. 

  

Os nossos países juntos dispõem de um enorme potencial económico, 

representando cerca de 8% da superfície continental do planeta, detêm 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 dispõem 

de uma vasta plataforma continental com recursos marinhos e minerais, e 

aproximadamente 14% das reservas mundiais de água doce. 

 

Apesar de não partilharem uma contiguidade geográfica, os países da CPLP 

estão integrados em diversas zonas geográficas e económicas. 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.   

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

Temos dado passos importantes para consolidar uma ação multilateral capaz 

de fazer uso deste potencial. Destaco, desde logo, a adoção do Acordo sobre a 

Mobilidade na CPLP, cujo processo de ratificação foi já concluído em todos os 

Estados-Membros, 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.  
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O grande desafio que teremos pela frente nos próximos tempos será o de 

promover um quadro facilitado de cooperação económica e empresarial, 

nomeadamente ao nível da internacionalização das empresas, da proteção 

mútua de investimentos e do incremento das trocas comerciais.  

 

A Presidência rotativa de Angola, renovou o compromisso da CPLP com a  

cooperação económica, nomeadamente através: da adoção enquanto novo 

objetivo geral da Organização na Cimeira de Luanda, em julho de 2021; da 

constituição do  Fórum das Agências de Promoção do Comércio Externo e 

Investimento da CPLP; e da realização da I Reunião Conjunta dos Ministros 

da Economia, do Comércio, e das Finanças, em abril deste ano, que por sua vez 

aprovou a Agenda Estratégica para a Consolidação da Cooperação Económica 

na CPLP 2022-2027.  

 

Esta agenda estratégica visa incentivar a recuperação económica pós-COVID-

19 dos países da CPLP, tornando-os cada vez mais atrativos ao investimento e 

capazes de corresponderem às exigências de competir no mercado global, e 

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”. 

 

Queremos que as nossas empresas sejam cada vez mais capazes de 

corresponder às exigências para competir no mercado global.  Isto significa um 

compromisso com a capacitação e a formação, com a garantia da qualidade, 

com a melhoria do ambiente de negócios, com o apoio ao acesso ao 

financiamento e à internacionalização, sobretudo das MPME, que constituem 

a maior parte do tecido empresarial.   
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Este trabalho conjunto visa, também, o desenvolvimento das cadeias de valor, 

com vista a uma melhor integração no comércio global e para a criação de 

novos negócios que permitam aumentar os postos de trabalho sustentáveis 

para a nossa juventude. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Considero que a cooperação económica na CPLP será tão mais proveitosa 

quanto mais alargada, devendo concorrer para tal a ação das autoridades e 

instituições públicas dos Estados-Membros e a ação de parceiros do setor 

privado, e da sociedade civil, incluindo os Observadores Associados e dos 

Observadores Consultivos da CPLP.  

 

Felicito o SEBRAE e a ABC pela organização deste importante encontro, que 

nos permite partilhar perspetivas, trocar experiências e concertar caminhos 

para ações comuns, incentivando o funcionamento em rede, contribuindo para 

a implementação do eixo 3 da agenda estratégica para a cooperação 

económica, dedicado à capacitação institucional e empresarial. 

 

De igual forma, saúdo o compromisso de todos os Estados-Membros em se 

associarem a esta iniciativa, contribuindo para um amplo e rico debate. 

 

Poderão contar sempre com o apoio do SECPLP.  

 

Faço votos de bom trabalho!  

 

Muito obrigado! 


