DECLARAÇÃO DE LISBOA
A 2 de junho de 2014, em Lisboa, Portugal, por iniciativa da
Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP), em parceria com a
CPLP, o Millennium BCP e a SOFID – Sociedade para o Financiamento
do Desenvolvimento, teve lugar o 1.º Encontro de Bancos, Seguradoras
e Instituições Financeiras da CE-CPLP.

O 1º Encontro de Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras
da CE-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 de capitais no espaço desta
comunidade;
c) Melhoria dos procedimentos para a criação de empresas no
espaço CPLP;
d) Criação de mecanismos de mediação de conflitos entre entidades
oriundas dos países que compõem a CPLP;
e) Apoio à efetiva implementação da Diplomacia Económica em
língua portuguesa;
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f) Criação

da “União de

Bancos,

Seguradoras

e

Instituições

Financeiras da CPLP” - UBSIFCPLP;
g) Criação da “Comissão Especializada da CE-CPLP dos Bancos,
Seguradoras e Instituições Financeiras”.

A cerimónia de abertura deste encontro foi presidida por Sua Excelência
o Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho.

Participaram no evento, Bancos Centrais, Autoridades Supervisoras das
Seguradoras, Associações de Seguradoras, Associações de Bancos,
Bancos Comerciais, Seguradoras e Instituições Financeiras de todos os
Estados Membros da CPLP e de Estados Observadores Associados,
conforme lista anexa.

O evento contou ainda com a honrosa presença, como convidados, de
membros do Governo, diplomatas, organizações e empresários dos
países da CE-CPLP.

As Associações de Bancos, as Associações de Seguradoras, os
Bancos, as Seguradoras e as Instituições Financeiras dos Estados
membros e Observadores Associados da CPLP presentes decidiram:

1. Congratular-se com a realização do 1.º Encontro de Bancos,
Seguradoras e Instituições Financeiras da CE-CPLP, evento que
reputam da maior importância para a intensificação da cooperação
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económica e financeira entre os Estados membros.
2. Saudar a presença dos representantes dos Governos dos países
membros da CPLP, em particular de Portugal, na qualidade de país
anfitrião.
3. Louvar a iniciativa da CE-CPLP em realizar o Encontro, bem como
felicitar a participação e apoio do Secretariado Executivo da CPLP, do
Millennium BCP e da SOFID.
4. Manifestar a satisfação pela forma franca e amigável como
decorreram os trabalhos, evidenciando o excelente relacionamento entre
os Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras dos países da CECPLP.
5. Congratular-se com a participação de Instituições Bancárias e
Financeiras da Guiné Equatorial no Encontro e sua adesão à
Confederação Empresarial da CPLP.
6. Felicitar os representantes dos Estados membros e Observadores
Associados da CPLP pelas suas apresentações, bastante elucidativas,
respeitante

aos

“Obstáculos

e

Constrangimentos

para

o

Desenvolvimento e a Promoção Económica, Financeira e da Banca nos
Países da CE-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;
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b) Apelar às autoridades competentes dos Estados membros da
CPLP à efetiva implementação da livre circulação de pessoas, bens,
serviços e transferência de capitais no espaço da CPLP;
c) Promover continuamente a melhoria dos procedimentos para
criação de empresas;
d) Criar mecanismos de mediação de conflitos ao nível da CPLP;
e) Incentivar à efetiva implementação da Diplomacia Económica ao
nível dos países membros.
f) Fomentar condições que permitam o “ aumento da dotação de
recursos e de instrumentos necessários e adequados ao combate à
pobreza e à promoção do crescimento económico sustentado e
inclusivo”, bem como “garantir o acesso continuado ao crédito por parte
dos agentes económicos”, nomeadamente as pequenas e médias
empresas, de harmonia com a Declaração de Luanda, referente à II
Reunião de Ministros das Finanças da CPLP, de 20 de maio de 2012.
g) Estimular as competentes autoridades dos Estados membros da
CPLP a “promoverem o estudo de mecanismos financeiros com vista a
ampliar, aprofundar e facilitar a cooperação económica, empresarial e
financeira no espaço da CPLP” de acordo com a Declaração de Luanda,
referente à II Reunião de Ministros das Finanças da CPLP, de 20 de
maio de 2012.
h) Sensibilizar os Estados membros para a necessidade de
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promover um desenvolvimento harmonioso de todos os Estadosmembros, nomeadamente através da criação de um mecanismo
semelhante a um Fundo de Coesão Económica e Social que promova o
objetivo de redução das assimetrias entre as economias dos países de
língua oficial portuguesa.
i) Criar condições para que a partir da Cimeira de Chefes de Estado
e Governo de Díli, em julho próximo, seja incentivada a criação de nova
instituição financeira multilateral, a desenvolver no seio da Comissão
Instaladora

do

União

dos

Bancos,

Seguradores

e

Instituições

Financeiras da CPLP. Uma instituição que se assuma como um Banco
de Desenvolvimento da CPLP e que possa funcionar como o grande
instrumento de incentivo e apoio às economias deste espaço
geopolítico.
j) A futura instituição financeira de desenvolvimento, que será objeto
de trabalho a realizar pela Comissão Instaladora da UBSIF, deverá
ainda estudar a constituição de um Fundo de Desenvolvimento da
CPLP, para responder às necessidades de investimento na área de
infraestruturas de cada um dos países membros.
k) Desenvolver mecanismos de apoio ao financiamento das PME –
nomeadamente sistemas de garantias mútuas e fundos de capitalização
– facilitadores do acesso ao crédito e à criação de estruturas financeiras
sustentáveis
7. Tomar boa nota da apresentação efetuada, relativa às “Oportunidades
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de Investimento e de Financiamento para a melhoria Económica e de
Negócios nos Países da CE-CPLP”.
8. 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 oito 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
(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).
9. 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 no Comunicado
Final da XVIIIª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP,
realizado em Maputo a 18 julho de 2013 e nas Declarações de Lisboa
(29 janeiro de 2008), Luanda (20 de maio 2012) e Maputo (21 de
fevereiro de 2014) relativas às I, II e III Reuniões dos Ministros das
Finanças da CPLP, bem como no I Encontro Económico e Empresarial
Público-Privado promovido pela CE-CPLP em Maputo, a 17 de julho de
2013, em que foi apresentada a Declaração Empresarial de Maputo.
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10. Constituir a Comissão Instaladora para a criação futura da “União de
Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras da CPLP”, integrada
por:
Elementos Não Executivos:
-

Presidente Não Executivo

Associação Moçambicana de Bancos, Dr. Mário Machungo;
-

Membro Não Executivo

Associação Angolana de Bancos, Dr. Amílcar Silva;
-

Membro Não Executivo

Federação Brasileira de Bancos (a indicar);
-

Membro Não Executivo

Pró-Associação dos Bancos de Cabo-Verde, Dr. Emanuel Miranda;
-

Membro Não Executivo

Associação Profissional de Bancos e Estabelecimentos Financeiros
da Guiné-Bissau (a indicar);
-

Membro Não Executivo

Associação Profissional de Bancos e Estabelecimentos Financeiros
da Guiné-Equatorial (a indicar);
-

Membro Não Executivo

Associação Portuguesa de Bancos, Eng.º Fernando Faria de Oliveira;
-

Membro Não Executivo

Associação de Bancos de São Tomé e Príncipe (a indicar);
-

Membro Não Executivo

Dr. Fernando Torrão Alves, BNU Timor;
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-

Membro Não Executivo

Agência de Regulação e Supervisão de Seguros de Angola, Dr.
Aguinaldo Jaime;
-

Membro Não Executivo

Associação Portuguesa de Seguros, Dr. Pedro Seixas Vale;
-

Membro Não Executivo

Sr. Francisco Viana, CE-CPLP;
-

Conselho Consultivo: em fase de constituição.
Elementos Executivos:

-

Presidente Executivo

Dr. Francisco de Almeida Leite, RP;
-

Membro Executivo

Dr. Miguel Magalhães Duarte, RP e RA;
-

Membro Executivo

Prof. Doutor Esmeraldo de Azevedo, RCV e RP;
-

Secretária Técnica

Dra. Mirna Gomes Queta, RGB.
11. Felicitar a CE-CPLP pela criação da Comissão Especializada da CECPLP para os Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras
12. Congratular-se pela próxima realização da Cimeira dos PALOP’s
que terá lugar em Luanda a 17 e 18 de julho próximo.
13. Acordar sobre a realização do próximo Encontro de Bancos,
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Seguradoras e Instituições Financeiras da CE-CPLP no 2º trimestre de
2015, em Malabo, República da Guiné-Equatorial, em data a confirmar.
14. Reafirmar o agradecimento aos participantes, pelas suas presenças
e as valiosas contribuições prestadas no encontro.
15. Manifestar o agradecimento à CE-CPLP, à CPLP, ao Millennium
BCP e à SOFID, pelos apoios e as excelentes condições de trabalho
criadas que contribuíram para o sucesso do encontro, bem como à
Comissão Organizadora cujo profícuo trabalho também contribuiu
expressivamente para o êxito do 1º Encontro de Bancos, Seguradoras e
Instituições Financeiras da CE-CPLP, o que é justiça realçar.
Lisboa, 2 de junho 2014

9

