DECLARAÇÃO FINAL
1.º FÓRUM DA UNIÃO DE EXPORTADORES DA CPLP
De 26 a 27 de Junho de 2015, em Lisboa, República Portuguesa, por
iniciativa da União de Exportadores da CPLP (UE-CPLP), em parceria
com a Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP) e com apoio
institucional da CPLP, decorreu o Primeiro Fórum da União de
Exportadores da CPLP.

O

1.º

Fórum

da

União

de

Exportadores

da

CPLP teve

por objetivo principal debater:

a) Promoção de incentivos e desenvolvimento das economias do
espaço CPLP, através de inovadoras e operativas modalidades de
financiamento;
b) Sensibilização dos Estados-membros da CPLP para que sejam
encontradas soluções viáveis para uma melhor circulação de
pessoas, bens, serviços e capitais no espaço desta Comunidade;
c) Garantia de funcionamento dos balcões da CPLP nos aeroportos e
portos (prioritariamente nas cidades capitais) dos países da CPLP;
d) Criação de uma ligação aérea e marítima regular de voos e barcos
de transporte de mercadorias e de passageiros entre as capitais
dos países da CPLP;
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e) Melhoria dos procedimentos para criação de feiras internacionais e
divulgação das atuais feiras no espaço CPLP;
f) Implementação da Marca CPLP para valorizar, divulgar e apoiar
na internacionalização dos produtos e serviços dos países
membros da CPLP;
g) Implementação do Portal Económico “Connect CPLP”, para
divulgar os produtos, serviços e empresas, bem como ainda
possibilitar a realização de negócios e os intercâmbios de boas
práticas e experiências;
h) Criação de mecanismos de mediação de conflitos entre entidades
oriundas dos países que compõem a CPLP;
i) Apoio à efetiva implementação

da diplomacia económica

em

língua portuguesa;
j) Garantia e facilitação de processos para a obtenção de fundos de
investimento e de financiamento a projetos nos países da CPLP;
k) Divulgação da Estratégia a médio prazo da CE-CPLP (2015/2020).

A cerimónia de abertura deste Fórum foi presidida por Sua Excelência, o
Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
de Portugal, Dr. Luís Campos Ferreira, contando com a presença do
Secretário Executivo da CPLP, Sr. Embaixador Murage Issac Murargy,
dos Presidentes da CE-CPLP e da UE-CPLP, respetivamente Salimo
Abdula e Mário Costa.

O Fórum contou ainda com a honrosa presença, como convidados, de
membros do governo, diplomatas, organizações e empresários dos
países membros e observadores da CPLP e dos países convidados.
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Participaram no Fórum, delegações de Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, S. Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.

Estiveram presentes representantes das entidades associativas e
empresariais dos Estados-membros e países observadores da CPLP e
dos países convidados, conforme lista anexa.

Assistiram ainda ao Fórum os empresários na diáspora dos Estadosmembros, países observadores da CPLP e países convidados.

Os participantes neste 1.º Fórum da União de Exportadores da CPLP
decidiram:

1. Congratular-se com a realização do primeiro Fórum da União dos
Exportadores da CPLP, evento que reputa da maior importância para a
intensificação da cooperação económica, financeira e empresarial entre
os Estados-membros, os países observadores da CPLP e de outros
Estados convidados.
2. Louvar a iniciativa da UE-CPLP em realizar o Fórum, em parceria
com a CE-CPLP e apoio institucional da CPLP, bem como felicitar a
participação e apoio das seguintes entidades patrocinadoras e
organizadoras:

o

Alto

Patrocínio

da

Presidência

da

República

Portuguesa; WL Partners e Gravity (organização); Fundação LusoAmericana, IEFP, Intelec Holdings e MCA (patrocinadores oficiais); CEO
Lusófono, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Jornal SOL e Jornal I
(media partners); Manchete, Spiravac, Queijos Casa Matias, ECOTIR,
PROCIFISC, MaravilhAcontece e Believe (outros patrocinadores); 2045
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e Agência Nacional Horizonte 2020 da Guiné Equatorial (apoio).
3. Manifestar a satisfação pela forma franca e amigável como
decorreram os trabalhos, evidenciando o excelente relacionamento entre
os participantes e as instituições representativas dos sectores público e
privado dos Estados-membros, dos países observadores da CPLP e dos
países convidados.
4. Congratular-se com a participação de entidades representativas de
organismos internacionais.
5. Felicitar os representantes dos Estados-membros, dos países
observadores, delegados e associados da CE-CPLP, pelas suas
apresentações, bastante elucidativas, respeitantes à divulgação dos
seus países e dos “obstáculos e constrangimentos existentes, bem
como no desenvolvimento e na promoção das economias nacionais e
internacionais nos Estados-membros da CPLP”, tendo-se realçado a
necessidade de:
a. Reiterar que o financiamento às economias e as opções de
investimento estão condicionadas ao contexto de cada país;
b. Apelar às autoridades competentes dos Estados-membros
da CPLP à efetiva implementação da livre circulação de
pessoas, bens, serviços e capitais nos países da CPLP;
c. Sensibilizar e promover continuamente a melhoria dos
procedimentos para criação de feiras internacionais nos
Estados-membros da CPLP;
d. Criar mecanismos de mediação e arbitragem de conflitos na
CPLP;
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e. Incentivar à efetiva implementação da diplomacia económica
ao nível dos Estados-membros da CPLP.
f. Fomentar condições que permitam a criação da Marca
CPLP, devendo as feiras internacionais funcionar como
montra e mostra desses produtos e serviços.
g. Elaborar um calendário anual de feiras internacionais dos
Estados-membros, assim como dos países observadores da
CPLP, proceder à sua ampla divulgação e institucionalizar
stands

da

CPLP,

Internacionais

dos

CE-CPLP e UE-CPLP
Estados-membros

e

nas feiras
dos

países

observadores da CPLP, para a promoção e divulgação em
cada feira a realizar nos países da CPLP;
h. Promover maior divulgação dos produtos e serviços dos
Estados-membros e dos países observadores da CPLP, para
exportação através da União dos Exportadores da CPLP, e
da Marca CPLP.

6. Tomar

boa

nota

da

apresentação

efetuada

relativa

às

“oportunidades de investimento e de financiamento para a melhoria e
diversificação das economias e dos negócios nos países da CPLP”.
7. Exprimir a vontade de dinamizar e aprofundar a cooperação
económica e financeira no espaço da CPLP, uma Comunidade que
congrega mais de 255 milhões de cidadãos, distribuídos por nove
países, quatro continentes e seis comunidades económicas regionais –
UE (União Europeia), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), CEDEAO
(Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), CEEAC
5

(Comunidade Económica dos Estados da África Central), SADC
(Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), e, futuramente,
a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático).
8. Reiterar o

apelo

às

autoridades

competentes dos

Estados-

membros para a necessidade de, dentro das possibilidades prioritárias,
imprimirem pragmaticamente maior celeridade na implementação das
recomendações e reformas atinentes, já enunciadas na Declaração de
Lisboa (29 de janeiro de 2008), na Declaração de Luanda (20 de maio
de 2012), no I Encontro Económico e Empresarial Público-Privado,
promovido pela CE-CPLP a 17 de julho de 2013 em Maputo, em que foi
apresentada a Declaração Empresarial de Maputo, no Comunicado final
da XVIII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP (18 de
julho de 2013), na Declaração de Maputo (21 de fevereiro de 2014) e na
Declaração de Díli, por ocasião da X Cimeira dos Chefes de Estado e de
Governo dos países da CPLP, realizada em Díli, Timor-Leste, a 23 de
julho de 2014.
9. Felicitar o Secretariado Executivo da CPLP pela sua constante
preocupação na aproximação e integração da entidade representativa
do sector privado da CPLP, a CE-CPLP, com parceria com a UE-CPLP,
em todas as suas atividades, bem como ainda no convite para
apresentação de um Relatório de Atividades da CE-CPLP, em
representação do Sector Privado da CPLP, na próxima reunião de
Conselho de Ministros da CPLP, a realizar em Díli, a 24 e 25 de julho de
2015;
10. Felicitar a CE-CPLP pela aprovação da sua primeira Estratégia a
médio prazo (2015/2020), nas Reuniões de Direção e de Assembleia
Geral da CE-CPLP, em novembro de 2014, na cidade da Praia (Cabo
Verde).
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11. Felicitar os Governos e as Embaixadas dos países da CPLP pelo
apoio e colaboração com a organização do evento.
12. Agradecer aos patrocinadores do evento pelos apoios prestados à
organização do evento.
13. Agradecer a todos os responsáveis dos Núcleos da UE-CPLP
pelos apoios e trabalhos realizados em prol da organização do evento.
14. Felicitar e agradecer a colaboração e os apoios prestados pelas
autarquias locais portuguesas à organização do evento.
15. Agradecer aos meios de comunicação social pela cobertura
prestada ao evento.
16. Agradecer às empresas e instituições que participaram na Mostra
Empresarial com a exposição dos seus produtos e serviços.
17. Agradecer aos músicos e à Tuna que animaram o evento.
18. Congratular a CPLP pela comemoração do 20.º Aniversário a 17
de julho de 2016 e disponibilizar apoios e colaboração na organização
dos eventos de comemoração da data.
19. Acordar sobre a realização do próximo Fórum da União de
Exportadores da CPLP, em data a confirmar, com a abordagem de
temas prioritários de interesse do sector privado da CPLP.
20. Reafirmar

o

agradecimento

aos

participantes,

pelas

suas

presenças e valiosas contribuições prestadas no encontro.
21. Manifestar o agradecimento à CE-CPLP e à CPLP pelos apoios e
colaborações prestadas, bem como ainda à UE-CPLP pelas excelentes
condições de trabalho criadas e que contribuíram para o sucesso do
Fórum, assim como à Comissão Organizadora, cujo profícuo trabalho
também contribuiu expressivamente para o êxito deste evento, o que é
justiça realçar.
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O 1.º Fórum da União de Exportadores da CPLP
Lisboa, 27 de junho de 2015
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