I FÓRUM ECONÓMICO GLOBAL DA CPLP - A CPLP E A GLOBALIZAÇÃO
“TIMOR-LESTE COMO PLATAFORMA PARA A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL ENTRE A CPLP E A ÁSIA-PACÍFICO”
Centro de Convenções de Díli e Salão Nobre do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
25, 26 e 27 de fevereiro de 2016

A realização do I Fórum Económico Global da
CPLP surge de uma Deliberação da X Cimeira de
Chefes de Estado e de Governo da CPLP, aquando
da atribuição da Presidência a Timor-Leste e
pretende expressar a necessidade de desenvolver
e integrar o espaço económico e empresarial dos
Países da CPLP e a sua capacidade de se integrar
na economia Global.
Sob o Tema “Timor-Leste como Plataforma para
o a cooperação Empresarial entre a CPLP e a
Ásia-Pacífico”, insere-se na temática da ‘CPLP
e a Globalização’ e valoriza o enquadramento
estratégico de Timor-Leste no contexto do
Bloco Multi-regional que é a CPLP e dos Blocos
Regionais da ASEAN e do Pacífico.
Timor-Leste configura-se um cenário atrativo de
investimento e negócios, em termos nacionais,
mas também um Hub ou Plataforma entre a
CPLP, a ASEAN e os Países do Pacífico, como
plataforma para a captação de investimentos e
parcerias empresariais.

O I Fórum Económico Global da CPLP pretende:
- Reconhecer o potencial geoestratégico e
geopolítico de Timor-Leste enquanto plataforma
de contacto entre os países da CPLP, Sudeste
Asiático e Pacífico;
- Apresentar Timor-Leste como País com um
enquadramento competitivo para o investimento,
parcerias empresariais e projetos de exportação
para o mercado Asiático, Pacífico e da Lusofonia;
- Apresentar o ambiente de negócios nos países
CPLP, ASEAN e Pacífico;
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável
da economia de Timor-Leste através da partilha
de know-how, da capacitação e diversificação
do sector privado nacional, nomeadamente
das PMEs, e do estabelecimento de grandes
investimentos e parcerias empresariais;
- Promover encontros empresariais (Business to
Business) entre empresas da CPLP, baseadas em
Timor-Leste e da Ásia-Pacífico, para fomentar
projetos conjuntos, investimento em Timor-Leste
e parcerias de exploração de novos mercados
comuns;

O MODELO DE FÓRUM

Este Fórum Económico pretende ser mais que um simples espaço de debate ou
conferência. Aposta num formato de promoção de produtos, serviços e negócios,
de contactos Business to Business (B2B) e de apresentação do ambiente de
negócios e investimentos nos Países participantes.
Aposta também numa Mostra de Produtos dos diversos Países, de promoção
das empresas nacionais e do comércio local e ainda num espaço de Painéis
Internacionais para debater a integração económico entre os Países CPLP e da
Ásia-Pacífico e a importância geoestratégica de Timor-Leste.
Timor-Leste elegeu 5 áreas estratégicas de promoção no I Fórum Económico Global:
• Indústria Petrolífera, de Gás e Extrativa; Agricultura (e agro-indústria), Mar e
Pescas; Indústria Manufatureira; Turismo; Infraestruturas
Estarão presentes no apoio à organização uma Delegação Empresarial de cada
País da CPLP, um Delegação empresarial representativa dos Países da ASEAN e uma
Delegação Empresarial representativa da Região do Pacífico, para promoverem
uma Mostra de Produtos, para promoverem o ambiente de negócios e para
promoverem encontros empresariais entre as diversas empresas presentes.

MOSTRA DE PRODUTOS, STANDS EMPRESARIAIS E COMÉRCIO LOCAL

Estará presente uma Mostra de Produtos de cada País da CPLP e uma Mostra de
Produtos e Comércio local de Timor-Leste.
A Organização pretende ainda promover espaços comerciais e stands de
empresas, nacionais, da CPLP e da Ásia-Pacífico. Serão fornecidos modelos
de stands empresariais, que estarão ao dispor das empresas interessadas em
adquirem o uso do seu espaço e promover os seus serviços ou produtos.
Haverá ainda stands específicos para apresentação de grandes projetos
estruturantes no Plano de Desenvolvimento de Timor-Leste (Projeto de Oil&Gas,
Projeto de Desenvolvimento sustentável da Zona Especial de Economia Social
de Mercado – ZEESM; Projeto de desenvolvimento Turístico e de Infraestruturas,
entre outros)

SALAS TEMÁTICAS E ENCONTROS EMPRESARIAIS (BUSINESS TO BUSINESS)

O Fórum irá promover, através de um Delegação Empresarial de cada País, a
apresentação das oportunidades de investimento, oportunidades de parcerias
empresariais, oportunidades de importação e exportação nos vários Países
participantes.
Irá igualmente ser desenvolvido um Programa de encontros empresariais (Business
to Business), que fará a gestão das empresas presentes e das necessidades de
cada uma, para proceder ao agendamento de encontros.
Os pedidos de encontros empresariais (B2B) poderão ser solicitados através do
website de divulgação do Fórum (mediante inscrição das empresas) ou durante
o evento do Fórum.
Haverá ainda, no espaço do Centro de Convenções de Díli, áreas para encontros
sectoriais relevantes, entre empresários do sector do turismo, das infraestruturas,
da agricultura, entre outros, para análise de questões práticas e concretas que
promovam negócios.

PAINEIS
CONFERÊNCIAS
DE DEBATE INTERNACIONAIS

O I Fórum Económico Global da CPLP irá promover diversos Painéis de Debate,
no salão Nobre dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, em que
se pretende, primeiramente, aproximar a CPLP e as Regiões da ASEAN e Pacífico.
Pretende-se debater as vantagens do posicionamento de Timor-Leste entre
todos estes blocos regionais e a CPLP, debater estratégias de promoção de
investimento e parcerias, debater sectores estratégicos, como a agricultura,
o sector petrolífero, a indústria e debatendo modelos de desenvolvimento
sustentável.
Este ciclo de Painéis pretende, por último aprofundar o diálogo político e
económico entre a CPLP, a ASEAN e a Região do Pacífico.

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DO EVENTO

O website do Fórum Economico Global é a plataforma principal de promoção e gestão
do evento, permitindo às empresas participantes:
- a divulgação de toda a informação sobre o Fórum;
- o registo para participação no Fórum;
- o acesso ‘a base de dados das áreas de atividade de cada empresa registada;
- a solicitação de pedidos de agendamento de encontros Business to Business (B2B);
- a gestão logística dos participantes (serviço de preços e reservas de alojamento e
de transfer aeroporto-hotel-aeroporto).

PROGRAMA

QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO

CENTRO DE CONVENÇÕES DE DÍLI
08.30 - 9.45

Receção e acreditação dos participantes

10.00 – 10.45 -

SESSÃO DE ABERTURA
o

10.45 – 11.15 -

Discursos institucionais

Abertura e Visita da Mostra “Parcerias para o Desenvolvimento” (espaços comuns):
o

Mostras de produtos dos países convidados, Stands de entidades ou empresas, espaços recreativos

o

Stands de comércio local (produtos locais timorenses)

11.15 – 11.30

Pausa para Café

11.30 – 12:30

Salas Temáticas (Apresentações de Salas Temáticas por País)

12.45 – 14.00

Pausa para Almoço (Almoço oferecido pela Organização no espaço do CCD)

14.15 – 15.30

Salas Temáticas (Apresentações de Salas Temáticas por País)

15.30 – 15.45

Pausa para Café
Continuação da Mostra de Produtos, stands empresariais, eventos culturais do Fórum.

15.45 – 17.00

Salas Temáticas (Apresentações de Salas Temáticas por País)

19.30

JANTAR “PLATAFORMA DE CULTURAS “ - PALÁCIO DE LAHANE
(oferecido pelo Governo de Timor-Leste e pelo Gabinete da Presidência Rotativa de Timor-Leste da CPLP)

Programa sujeito a alterações em conformidade com as necessidades da organização.

SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO

CENTRO DE CONVENÇÕES DE DÍLI
09.00 		

Abertura da Mostra

09.15 - 10.30

Salas Temáticas

10.30 - 10.45

Pausa para café

10.45 – 12.00

Salas Temáticas

10.45 – 12.30

Encontros Business to Business (B2B)

13.00 – 14.15

Almoço (livre – haverá um espaço de restaurante no CCD)

14.30 – 17.00

Encontros B2B

SALÃO NOBRE DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
09.00 – 11.30

Painel sobre Segurança Alimentar e Agro-Indústria*

14.30 – 18.30

“PLANTAR A BANDEIRA DA CPLP NOS NEGÓCIOS DO MUNDO”
Orador Principal/Key Note Speaker *

		

(15 minutos). Apresentação geral sobre o tema principal que enquadra o ciclo de painéis, os quais consistirão em 		
apresentações ou exposições temáticas pelos Oradores (5-10 minutos cada exposição) e debate (30 min.) **

Programa sujeito a alterações em conformidade com as necessidades da organização.

o

Painel I: CPLP, um Bloco Multi-Regional em expansão
Temas para exposição e debate:

o

o

“O Papel dos Blocos Económicos na Economia Global e a CPLP como Bloco Económico Multi-Regional e Virtual.”

o

“Os Desafios e as Oportunidades da Inserção da CPLP nos Blocos Económicos Regionais. Timor-Leste enquanto
plataforma de negócios.”

Painel II: Timor-Leste como plataforma da CPLP na Ásia-Pacífico
Temas para exposição e debate:

o

o

“As Iniciativas de Timor-Leste na Inserção nos Blocos Económicos da Ásia-Pacífico.
Os Benefícios recíprocos para CPLP, Asia-Pacífico e Timor-Leste.”

o

“As inserção política e económica de Timor-Leste no Espaço da ASEAN,
da Ásia e do Pacífico – Desafios e Oportunidades.”

Painel III: Competitividade empresarial no espaço CPLP
Temas para exposição e debate:
o

“Os Grandes Projetos para a coesão económica da CPLP”

o

“Iniciativas Concretas para Promover a Competitividade na CPLP

Jantar Livre
*Debate organizado pelo Ministério da Agricultura e Pescas, CPLP e Confederação Empresarial –CPLP (CAL – Câmara Agrícola Lusófona),
com o apoio da FAO. Debate inserido no promoção do encontro de empresas do sector agrícola e agroindustrial.
** Os Painéis serão compostos por Oradores e um Moderador. As apresentações temáticas, conforme o tema e os oradores, podem ser
uma mera exposição sem apresentação, ou uma apresentação técnica.

Programa sujeito a alterações em conformidade com as necessidades da organização.

SÁBADO, 27 DE FEVEREIRO

CENTRO DE CONVENÇÕES DE DÍLI
09.00

Abertura da Mostra

09.30 – 13.00

Encontros B2B
Mostra de produtos, stands e empresas

13.00 – 14.00

Almoço Livre

14.00 – 16.00

Encontros B2B

SALÃO NOBRE DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
14.00 – 16.00

“INOVAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL COMO ALAVANCA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL”
Orador Principal/Key Note Speaker
(15 minutos). Apresentação geral sobre o tema principal que enquadra o ciclo de painéis, os quais consistirão em apresentações
ou exposições temáticas pelos Oradores (5-10 minutos cada exposição) e debate (30 min.) **
o

Painel I: Desenvolvimento económico e sustentável, responsabilidade social, inovação social
Temas para exposição e debate:
o

“O Imperativo da Economia Sustentável no Mundo de Hoje.”

o

“Responsabilidade Social das Empresas e a Inovação Social de Mercado.”

o

“ZEESM – o Projeto Piloto da Zona Especial de Economia Social de Mercado
de Oe-Cússe Ambeno e Ataúro - Um Exemplo Paradigmático em Timor-Leste”

Programa sujeito a alterações em conformidade com as necessidades da organização.

17.00 – 18.00

18.00

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO FÓRUM
o

Apresentação e adoção da Declaração Final do Fórum

o

Discursos Institucionais

EVENTO CULTURAL DE ENCERRAMENTO (aberto ao público)

DOMINGO E SEGUNDA FEIRA, 28 e 29 DE FEVEREIRO
Atividades Extra-Fórum
Programa de visitas para empresários a empresas, locais de investimento e zonas de produção agrícola, zonas de potencial industrial:
a Organização disponibilizará informação no website do Fórum e durante o Fórum, para inscrição dos empresários nas diferentes visitas
programadas. A realização destas visitas e promovida pela Organização e o custo é pago por cada participante.
o

Organização de visitas a convidados especiais a locais de potencial investimento *
o

Oe-Cússe Ambeno – ZEESM (Zona Especial de Economia Social de Mercado);

o

Ataúro – Turismo e Mar/Economia Azul

o

Tibar (projeto de bambú) e Ermera (café) – Quintas Agrícolas, Cooperativas da zona;

o

Baucau (turismo de lazer e conferências/formação. Espaço de Agro-indústria)

o

Manatuto (Indústria do Cimento. Projeto de mármore e olarias)

o

Hera (complexo elétrico e indústrias adjacentes/parque industrial),

o

Aileu (o sector agrícola)

Programa sujeito a alterações em conformidade com as necessidades da organização.

Registo de Empresas e Participantes através do website
www.fegcplp.org | info@fegcplp.org

