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CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DA CPLP
A CE-CPLP é uma organização fundada a 4 de Junho de
2004, que tem como principal objetivo, a promoção e
dinamização das relações empresariais entre associações e
entidades empresariais, integradas no âmbito dos países
que compõem a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa. O papel de entidade promotora da
cooperação económica e empresarial no espaço da CPLP
foi formalmente reconhecido na XIX Reunião Ordinária do
Conselho de Ministros da CPLP.
A CE-CPLP tem por missão potenciar uma dinâmica de
investimento nos países membros da CPLP num quadro de
interação que inclui também outros países inseridos nas
respetivas
Comunidades
Económicas
Regionais,
estimulando a criação de plataformas empresariais, a
cooperação e o estabelecimento de parcerias entre
diversas instituições e empresas, de forma a cumprir o seu
desígnio de impulsionar e fortalecer o 4º Pilar da CPLP, o
económico.

Considerando as suas características únicas, tais como:
comunidade de 9 países; cerca de 31% da população
mundial que engloba 4 continentes, em que dois deles
são o futuro da economia global (África e Ásia), seis
Comunidades Económicas Regionais (ASEAN, CEDEAO,
CEEAC, SADC, MERCOSUL e União Europeia,
comunicação através da mesma língua entre outros,
A CE-CPLP elegeu Guiné Equatorial para o país anfitrião
da 1ª Cimeira de Negócios, com o propósito de consolidar
a integração deste país na esfera da Comunidade e,
demonstrar o seu enorme potencial, enquanto país de
recursos e oportunidades, colocando-o na rota do
investimento estrangeiro.
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DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
No 5 de Maio de 2021, assinala-se o dia mundial da Língua
Portuguesa. Um reconhecimento global de uma língua que é
falada em 9 países e 4 continentes. Uma língua com uma
dimensão escrita e falada que se tem adaptado e
incorporado em múltiplos territórios e culturas onde tem
evoluído. Podemos dizer que o Português não é só património
de Portugal, mas um pouco do mundo inteiro, pela sua
presença além fronteiras. Um dia muito importante para a
CPLP, que significa um dos grandes elos de ligação que
unem os países da comunidade.
Uma data a destacar e comemorar nesta Cimeira de
Negócios, pelo sentido unificador que encerra em si no seio
CPLP.
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CONTEXTO HISTÓRICO & INTEGRAÇÃO DA GUINÉ
EQUATORIAL NO ESPAÇO LUSÓFONO
Foram navegantes portugueses os primeiros
europeus que exploraram o golfo de Guiné em 1471.
Fernão do Pó situou a ilha de Bioko nos mapas
europeus nesse ano, procurando uma rota para a
Índia, a qual baptizou de Formosa. Foi no início
conhecida pelo nome de seu descobridor, Fernão Pó.

Depois de um passado histórico com laços comuns, e de
um longo processo de aproximação ao espaço lusófono,
a Guiné Equatorial torna-se membro de pleno direito da
CPLP em 2014.

Em 1493, D. João II de Portugal proclamou-se,
juntamente ao resto dos seus títulos reais, como
Senhor de Guiné. Os portugueses colonizaram as ilhas
de Bioko, Annobón e
Corisco em 1494.

Para além da adesão aos Estatutos da CPLP, e do uso
do Português como língua oficial no país, o documento
delineava 5 eixos principais, que se traduziriam em
outros tantos Planos de Acção:
Eixo I - Plano de Acção para a difusão da Língua
Portuguesa na Guiné Equatorial; Eixo II – Plano de Acção
para o Acolhimento e implementação do Acervo
Comunitário; Eixo 3 – Plano de Reabilitação da Memória
Histórica e Cultural; Eixo IV – Plano de Comunicação
Institucional; Eixo V – Plano de Promoção e integração
da Sociedade Civil nas Actividades da CPLP.

As ilhas permaneceram em mãos portuguesas até
Março de 1778. Após os tratados de San Ildefonso em
1777 foram cedidas a Espanha, juntamente com os
direitos de livre comércio num sector da costa do
Golfo da Guiné entre os rios Níger e Ogooué, em
troca da disputada Colónia do Sacramento. A
ligação histórica da Guiné Equatorial e Portugal
remonta desde então.

Em 2011, a CPLP elaborou um Programa de Adesão e
Planos de Acção para a integração da Guiné Equatorial.
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CONTEXTO HISTÓRICO & INTEGRAÇÃO DA GUINÉ
EQUATORIAL NO ESPAÇO LUSÓFONO
Em Julho de 2019, na XXIV Reunião Ordinária do Conselho de
Ministros da CPLP, sob a Presidência rotativa de Cabo
Verde, na cidade do Mindelo, ficou lavrada a “Resolução
sobre o Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP”
que, além dos cinco Planos de Acção iniciais, incluía dois
eixos adicionais propostos pela Guiné Equatorial: “Direitos
Humanos” e “Desenvolvimento Económico".
É no âmbito deste sétimo Eixo que está a ser organizada,
pela Confederação Empresarial da CPLP, a Cimeira de
Negócios da CPLP, que irá ter lugar na cidade de Malabo,
de 14 a 16 de Fevereiro de 2021, no Centro de Conferências
Internacional de Sipopo.
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CONTEXTO ECONÓMICO DA GUINÉ EQUATORIAL
A Guiné Equatorial é um país da África Central que inclui a
região continental de Rio Muni e 5 ilhas vulcânicas ao largo
da costa. A capital é Malabo, na ilha de Bioko, que tem uma
arquitetura colonial, e é o centro da indústria petrolífera
próspera do país.
A descoberta e exploração das reservas petrolíferas na
década de 90 transformaram a Guiné Equatorial numa das
economias africanas com maior crescimento económico. O
país tornou-se no 3º produtor petrolífero da África
Subsariana, atrás da Nigéria e de Angola. Mais
recentemente foram descobertas substanciais reservas de
gás natural, sendo que a economia assenta, sobretudo, no
sector dos hidrocarbonetos, que em 2016 representava
cerca de 60% do PIB.
Para além do petróleo, a Guiné Equatorial dispõe de amplos
recursos naturais, sobretudo terrenos agrícolas, ouro, urânio,

diamantes e columbite-tantalite. A agricultura de
subsistência constitui o principal recurso para a maioria
da população.
O país tem enorme potencial nas áreas das pescas,
turismo, transportes, infraestruturas, uma localização
geográfica que privilegia o desenvolvimento industrial, e
oportunidades de expansão de novos mercados.
PIB 26,8$ Mil milhões USD
6.818$ PIB Per Capita
Taxa inflação 1,2%
Em 2019 as importações da Guiné Equatorial atingiram
387,6 milhões de USD. As máquinas e aparelhos
mecânicos, com 43,6% do total, destacaram-se como a
principal importação, seguidas das partes de aeronaves
e aparelhos espaciais com 9,6%. As exportações da Guiné
Equatorial atingiram 936,2 milhões de USD, sendo 87,9%
do total pertencente aos combustíveis minerais, que se
destacaram como a principal exportação, seguido dos
químicos orgânicos com 10,8%.
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OBJECTIVO DA CIMEIRA DE NEGÓCIOS
 Levar ao país empresas internacionais da Comunidade
CPLP, 9 países, 4 continentes e países Observadores
Associados.
 Ir ao encontro das directrizes de desenvolvimento do país
nas seguintes áreas:
- Energia, oil & Gás
- Pesca
- Agricultura
- Transformação Alimentar
- Formação
- Turismo e Hotelaria
- Meio Ambiente
- Saúde
- Transportes
- Indústria

 Fortalecer o papel da Guiné Equatorial no seio da
Comunidade CPLP, demonstrar o seu potencial,
recursos, e abertura ao investimento externo
 Apresentar oportunidades de negócio, bem como
instituições de suporte ao investimento internacional.
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PROGRAMA
DIA 5 MAIO
08:30 -09:45 - Registo de participantes
11:00 – Cerimónia Solene de Abertura
Intervenções:
- Presidente da Câmara Municipal de
Malabo – Maria Coloma Edjang
Mbenhono
- Secretário Executivo da CPLP - Sr.
Embaixador Francisco Ribeiro Telles
- Chefes de Governo presentes
Discurso de Abertura - Sua Excelência
Obiang Nguema Mbasogo
Coffee Break
Momento Cultural
Convidados Especiais:
- BAD
- Banco da china
- BDEAC
- Banco Mundial

- Bancos Nacionais da CPLP
- Intervenção Presidente da CE – CPLP
- Dr Salimo Abdula
Abertura do Pavilhão de exposições –
presença de empresas nacionais e
internacionais
13:00 - Almoços / Reuniões B2B.
15:00 – Reuniões Bilateriais entre
Governo e Comitiva Empresarial
19:00 – Encerramento do pavilhão
empresarial.

20:00 às 23:30 – Jantar solene de
abertura da Cimeira de negócios,
que contará com actividade de
capacitação dos empresários e
investidores, com orador convidado.
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PROGRAMA
DIA 6 MAIO

DIA 7 MAIO

10:30 – Abertura do pavilhão de exposições das
empresas nacionais e internacionais.
11:00 –13:00 - 1º Painel - intervenção de Ministros
2º Painel - intervenção de Ministros

10:00 – Abertura do pavilhão
de exposições das empresas nacionais
e internacionais.

13:00 às 15:00 – Almoços empresariais/ reuniões
B2B.
15:30 às 17:30 – Encontro sobre Empreendedorismo
Feminino
19:00 – Encerramento do pavilhão de exposições
das empresas.
19:30 às 23:30 – Jantar Cultural
- Homenagem ao Fado e à Morna, Património
Mundial da Cultura.
- A cultura e a Guiné Equatorial - performance
artística

13:00 às 15:00 – Almoços empresariais/
reuniões B2B.
15:30 – Cerimónia de Encerramento
- Assinatura de Protocolos
- Intervenção de membro da CE CPLP
- Intervenção de membro da CPLP
- Intervenção de Governo da Guiné
Equatorial
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PARA MAIS
INFORMAÇÕES:
Secretariado Cimeira de Negócios Guiné Equatorial
MORADA:

Av. dos Defensores de Chaves,
Nº15 - 5ºC, 1000 - 109 Lisboa - Portugal
+351 211 569 453
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Seg a Sex: 09H00 – 18H00
CONTACTOS:

Mara Pires / mara.pires@cecplp.org / +351 919 783 705
Carmen Guerra /cimeiranegociosguineequatorial@cecplp.org /
+351 938 468 755

INFORMAÇÃO DE
SEGURANÇA SANITÁRIA:
Informamos que dada a situação de pandemia, a organização do evento
garante que todas as medidas de segurança são tomadas. É obrigatório
que todos os participantes antes da entrada no recinto da Cimeira façam
testes rápidos à Covid19, disponibilizados pela organização. Serão também
disponibilizadas máscaras e álcool gel, durante os dias da feira. Para o
regresso ao país de origem, é assegurado a cada participante o teste
covid, exigido para a viagem.
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