SER ASSOCIADO DA CE-CPLP

OS NOSSOS SERVIÇOS

Vantagens em ser associado da CE-CPLP:

- Consultoria Empresarial;

- Participação nos eventos organizados pela CE-CPLP:
Reuniões, Fóruns, Encontros, Conferências, Feiras,
Congressos, etc.;

- Assessoria e Gestão de Projetos;
- Planeamento e Desenvolvimento Organizacional;
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- Apoio na Organização Associativa Empresarial;
- Divulgação da atividade empresarial, projetos,
produtos e serviços do Associado;

- Divulgação Empresarial através da nossa rede (portal
CE-CPLP, media, redes sociais, etc.);

- Receber as comunicações da CE-CPLP com
informações úteis para a empresa e eventuais
oportunidades de negócio;

- Criação de Imagem Corporativa (estacionário,
website, e-mail, etc.) para Associados e Membros da
CE-CPLP;

- Integrar as Delegações da CE-CPLP em missões
nacionais e internacionais;

- Formação Técnica Especializada;

- Participar em Comissões ou Grupos de Trabalho
especializados de carácter técnico/empresarial;
- Pertencer aos Órgãos Sociais da CE-CPLP;
-Receber um Cartão e Diploma de Associado e usar as
insígnias da CE-CPLP;
- Apoios e assessoria de âmbitos associativo e técnico
prestados pelos diversos serviços da CE-CPLP.

Venha conhecer as condições
em www.cecplp.org

- Apoio no processo de Financiamento e Captação de
Capitais;
- Promoção de Investimentos;
- Organização e Promoção de Eventos (Encontros
Empresariais, Fóruns, Congressos, Conferências,
Feiras, Galas, etc.);
- Organização e Promoção de Missões Nacionais e
Internacionais, Comissões e Grupos de Trabalho
Especializados de carácter Técnico/Empresarial

CONTACTOS
Secretariado Geral da CE-CPLP
Av. Almirante Reis, 113, 9º Piso, 901
1150-014 Lisboa – Portugal
(+351) 213 140 416 | geral@cecplp.org
www.cecplp.org

“Fazer Negócios na Língua Portuguesa”

MISSÃO E OBJETIVOS

CATEGORIAS DE ASSOCIADOS

ÓRGÃOS

A Confederação Empresarial da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), fundada em
Lisboa no dia 4 de Junho de 2004, é uma organização
que tem por intuito o desenvolvimento da cooperação
entre estruturas de representação associativa dos
países-membros da CPLP, de forma a criar as condições
para o desenvolvimento de negócios no quadro dos
espaços económicos onde estão inseridos os países da
nossa comunidade.

- Associados Fundadores (entidades que assinaram a
escritura constitutiva da CE-CPLP)

Mesa de Assembleia

A CE-CPLP desenvolve a sua atividade em quatro
setores de atividade: agricultura, indústria, comércio e
serviços, sendo a génese da CE-CPLP a criação de novas
oportunidades de negócios e desenvolvimento do
empresariado dentro do espaço da CPLP.
A nossa missão é criar uma rota de investimentos
dentro dos países-membros da CPLP, estimulando a
cooperação e parceria entre instituições lusófonas.
Temos como grande objetivo principal facilitar e
fortalecer as relações empresariais entre associações e
entidades empresariais dos países filiados à
Confederação Empresarial da CPLP, incrementando os
negócios, importações e exportações nos espaços
económicos onde estes países estão inseridos.

- Associados Efetivos (Associações, Federações e
Confederações)

Presidente
2 Vice-Presidentes
2 Secretários

- Associados Aderentes (empresários e pessoas
singulares ou coletivas)
- Associados Honorários (empresários e pessoas
singulares ou coletivas que prestem serviços
relevantes à CE-CPLP

Direção
Presidente
9 Vice-Presidentes (1 por país)
9 Vogais Suplentes (1 por país)

Conselho Fiscal

MENSAGEM DO PRESIDENTE
“Almejamos uma CE-CPLP forte,
dinâmica e participativa nas
diferentes matérias dos países
membros, sobretudo em matérias
que concorram para valorização
das nossas economias, a livre
circulação de pessoas, bens e
mercadorias e que concorram
igualmente para um progresso cada Salimo Abdula
vez mais acentuado do diálogo Presidente da
público-privado em prol do
CE-CPLP
desenvolvimento económico.
É com este espírito que perspetivamos fazer da CECPLP um instrumento cada vez mais sólido e coeso que
reduza as distâncias geográficas e estabeleça a
aproximação eficaz e efetiva dos governos e da classe
empresarial dos países membros, traduzindo-se e se
consolidando em um modelo de qualidade e excelência
a nível internacional.”
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