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Sectores de Cooperação
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada em Lisboa a 17 de Julho de 1996 com o objectivo de
impulsionar a cooperação entre os países de língua portuguesa espalhados pelo Mundo.
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Aumento de investimento e fluxos comerciais
Os Estados-Membros da CPLP pretendem aumentar os fluxos de comércio e de investimento entre si.

III Reunião de Ministros de Comércio da CPLP – Decisões Comunicadas:

III Reunião de
Ministros de
Comércio da
CPLP
(13/03/2018)

Brasilia
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•

Estimular e atrair investimentos para a implementação de projetos industriais

•

Desenvolvimento de um website para a divulgação das Zonas de Processamento de Exportação dos países
da CPLP

•

Apoiar iniciativas relativas ao diálogo sobre Indicações Geográficas Marcas Colectivas (III Seminário
Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas a realizar-se no 2º Semestre no Brasil)

•

Incentivo a cooperação técnica, nas áreas de infraestrutura da qualidade, metrologia, avaliação da
conformidade, acreditação, bem como na superação de barreiras técnicas ao comércio

•

Reafirmação da importância da criação de um ambiente propício ao desenvolvimento económico, industrial
e social, bem como à inovação e ao empreendedorismo

•

Identificar mecanismos de suporte financeiro junto a organismos internacionais para a consecução dos
objetivos e ações propostas na reunião

•

Incrementar os fluxos de comércio e de investimento entre os Estados-Membros da CPLP

•

Finalizar o trabalho de levantamento de eixos estruturais para a cooperação econômica na CPLP, por meio
do Quadro de Implementação de Medidas para o Comércio e Investimento

•

Criação do Sistema de Alerta Rápido de promoção de entreajuda para acudir a situações de crise nos
mercados, no âmbito do Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e Atividades Econômicas da CPLP

Conferência internacional “A CPLP: Novos desafios e Oportunidades 2017-2018” | https://www.cplp.org/id4447.aspx?Action=1&NewsId=5657&currentPage=5&M=NewsV2&PID=10872
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Desafios e oportunidades identicadas
No contexto da discussão de desafios foram também exploradas algumas oportunidades.

Cooperação Económica

Crescimento económico

• Criação de mais postos de trabalho
• Melhoria das oportunidades de emprego e condições de
trabalho

• Aumento do fluxo comercial
• Exportação de bens em conjunto para melhoria da
oferta no mercado externo

Fácil circulação e mobilidade no espaço
lusófono

Quadro económico e jurídico favorável
para a promoção de investimentos

• Abolição das barreiras fronteiriças
• Facilidade de residência em todos os
países da CPLP

• Definição de políticas de promoção de
investimentos
• Definição de políticas comerciais favoráveis

Aumento de recursos para concretização
de programas de cooperação

Promoção de emprego

Principais Desafios
da CPLP

Formação e capacitação da mão de
obra dos países membros
• Troca de experiências de trabalho
• Melhoria dos centros de formação e
sistemas universitários

• Aumento dos recursos da CPLP
• Melhoria dos processos operacionais da CPLP

Cooperação
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Estatísticas CPLP

Análise dos fluxos comerciais (2012)
Os fluxos comerciais entre os diferente países constituem uma área de oportunidade significativa.

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné Bissau

20.7%

0.5%

52.2%

26.5%

2.9%

1.2%

16.0%

1.0%

Moçambique

Portugal

S.T. Príncipe

Timor-Leste

8.0%

5.7%

78.1%

1.8%

1.2%

9.5%

9.1%

0.6%

Importações
provenientes dos
países membros
da CPLP

Exportações
destinadas aos
países membros
da CPLP

NOTA: Fluxos Comerciais da Guiné Equatorial com os restantes Estados Membro da CPLP não disponíveis à data da pesquisa
© 2018 Deloitte Moçambique

Banco de Portugal. #Lusofonia 2013. Indicadores socioeconómicos dos Países de Língua Portuguesa.
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Dados Bancos Centrais

Fluxos de Importação

Excel consolidado

Produtos que mais contribuem para as despesas de importação em 6 países da CPLP (Ano 2016, 2017).
$USD milhões
13B

85B

4,7B
•

Brasil, Portugal e Angola
constituem os países com um
volume de importações mais
significativo.

•

Máquinas, material de
construção, combustíveis e
bens alimentares ocupam
uma posição significativa nas
importações de Angola,
Moçambique e Cabo Verde

•

As máquinas representam
um dos bens mais importado
por todos os países da CPLP,
com excepção do Brasil

119M
69,8M

137B

Combustíveis
9.2%

Medicamentos
4.2%
Produtos
manufaturados
6.3%

Combustíveis
Peças de 2.1%
veículos
3.5% Heterocíclicos
2.1%

NOTA: Fluxos Comerciais da Guiné Equatorial com os restantes Estados Membro da CPLP não disponíveis à data da pesquisa
Bancos Centrais:
•
Angola: http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222
•
Cabo Verde:
|http://www.bcv.cv/vPT/Estatisticas/Quadros%20Estatisticos/Sector%20Externo/quadrosestatisticos/Paginas/BalancadePagamentos.aspx

•
•
•
•

Brasil: http://www.bcstp.st/Banco-Central?x=wOgqPO8BlRrdHdPOd1%2BEuA==&&z=mCLJy8EbGDua1xVDQp043w==
Moçambique: http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222
Portugal: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
São Tomé e Príncipe: http://www.bcstp.st/Banco-Central?x=wOgqPO8BlRrdHdPOd1%2BEuA==&&z=mCLJy8EbGDua1xVDQp043w==
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Dados Bancos Centrais

Fluxos de Exportação

Excel consolidado

Produtos que mais contribuem para as receitas de exportação em 6 países da CPLP (Ano 2016, 2017).
$USD milhões
10,4M

27,5B

3,3B

Diamantes
3.6%

•

Soja e petróleo bruto
constituem os produtos mais
exportados por Brasil e
Angola respectivamente

Gás
1.7%

•

Refinados
de Petróleo
1.2%

5,2M

Aluminio, carvão mineral e
energia electrica são os
produtos mais exportados
por Moçambique

Vestuário
8.6%
Produtos agrícolas 5.09%

•

68B

Soja, minérios de ferro e
petroleo bruto são os

185B

produtos que mais
contribuem para as

Calçados
5.2%

exportações do Brasil

Meios de
transporte
12.0%

Carne de
frango
3.2%

NOTA: Fluxos Comerciais da Guiné Equatorial com os restantes Estados Membro da CPLP não disponíveis à data da pesquisa
Bancos Centrais:
•
Angola: http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222
•
Cabo Verde:
|http://www.bcv.cv/vPT/Estatisticas/Quadros%20Estatisticos/Sector%20Externo/quadrosestatisticos/Paginas/BalancadePagamentos.aspx

•
•
•
•

Brasil: http://www.bcstp.st/Banco-Central?x=wOgqPO8BlRrdHdPOd1%2BEuA==&&z=mCLJy8EbGDua1xVDQp043w==
Moçambique: http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222
Portugal: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
São Tomé e Príncipe: http://www.bcstp.st/Banco-Central?x=wOgqPO8BlRrdHdPOd1%2BEuA==&&z=mCLJy8EbGDua1xVDQp043w==
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Mecanismos com vista a promover o investimento e fluxo de capitais
A identificação de novas oportunidades para promover investimento e fluxos de capitais na CPLP passa também por analisar
porque motivo alguns mecanismos no passado correram menos bem e clarificar o resultado prático de mecanismos existentes.

Fundo Especial da CPLP

1.0
Mecanismos
descontinuados no
passado

2.0
Resultados reais
de mecanismos
activos

3.0
Novos
mecanismos ou
propostas a
explorar

Tem como finalidade apoiar actividades que
promovem os objectivos gerais da
Comunidade. É constituido por contribuições
voluntárias, públicas ou privadas, podendo
estas ser consideradas como recursos livres
ou consignados.

Em 2005 foram estabelecidas categorias de
Observador Associado e Consultivo. A CPLP
conta actualmente com 10 Observadores
Associados (Geórgia, Hungria, Japão, Républica
Checa, Républica Eslovaca, Mauricias, Namibia,
Senegal, Turquiia e Uruguai) e pretende
reforçar a cooperação com os mesmos.

Quadros de projectos
Estruturais Comuns

Organisamo de
Inovação e I&D Comum

Quadro de fluxos
Económicos

Desenvolvimento de projectos
comuns com base nas competências
e experiência de cada país.

Disponibilização de fundos para
empresas ou iniciativas inovadoras
e de investigação e
desenvolvimento.

Criação de condições favoráveis
à comercialização de
determinados produtos entre os
Estados-Membro.

Bancos de Exportação Importação
(Exim Bank)

Órgão governamental ou semi-governamental que
normalmente oferece cobertura de seguro a exportadores
contra perdas por falta de pagamento por parte dos
importadores, como forma de promover o comércio
exterior do país. Outros serviços oferecidos pelos bancos
do EXIM podem incluir (1) seguro marítimo, (2) desconto
de facturas após a remessa, (3) adiantamentos préembarque contra pedidos confirmados e (4) ajuda na
identificação de novos mercados.
© 2018 Deloitte Moçambique

Reforço da Cooperação com os
Observadores Associados

Plano de Investimento
Externo (EIP) - UE
Para incentivar o investimento nos países
de África e UE, fortalecer parcerias e
contribuir para alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. O recémcriado Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Sustentável (FEDS) será o
mecanismo de financiamento utilizado para
apoiar os investimentos das instituições
financeiras públicas e do setor privado.

Fundo de
investimento
Comum

Fundo de investimento
criado por EstadosMembro.
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Introdução
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada em Lisboa a 17 de Julho de 1996 com o objectivo de impulsionar a
cooperação entre os países de língua portuguesa espalhados pelo Mundo.
Objectivos

Países membros (22 anos)
Cabo Verde

• A concertação político-diplomática entre seus estados membros para
efeitos do reforço da sua presença no cenário internacional;

Guiné Bissau

Moçambique

Portugal

• A cooperação nos dominios da educação, saúde, ciência e tecnologia,
defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça,
segurança pública, cultura, desporto e comunicação social;

São Tomé e Principe

Timor – leste
(2002)

Guiné Equatorial
(2014)

• A materialização de projectos de promoção e difusão da língua
portuguesa.

Angola

Brasil

Órgãos da comunidade
• A Conferência de Chefes de Estado e de Governo - Integrado pelas autoridades máximas dos 9 países. Ocorre ordinariamente, de 2 em 2 anos e,
extraordinariamente, quando solicitada por 2/3 dos Estados membros.
• O Conselho de Ministros - Constituído pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores dos 9 países e ocorre 1 vez por ano e,
extraordinariamente, quando solicitado por 2/3 dos Estados membros
• O Comité de Concertação Permanente - Coordenado pelo representante do país que detém a presidência do Conselho de Ministros. Reune 1 vez por
mês na sede da CPLP em Lisboa.

• O Secretariado Executivo - O principal órgão executivo da CPLP e tem por objectivo implementar as decisões dos três órgãos deliberativos (acima). É
dirigido pelo Secretário Executivo, alta personalidade de um dos países membros, eleito rotativamente por um mandato de dois anos, que pode ser
renovado uma única vez;
• As Reuniões Ministeriais Sectoriais - Constituídas pelos ministros e secretários de Estado dos diferentes sectores governamentais de todos os Estados
membros. Reúnem-se, ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, quando solicitado por 2/3 dos Estados membros.
• A Reunião dos Pontos Focais da Cooperação - Congrega as unidades responsáveis dos Estados membros pela coordenação da cooperação. Os Pontos
Focais da Cooperação reúnem-se, ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, quando solicitado por 2/3 dos Estados membros.
• Assembleia Parlamentar - Órgão que reúne as representações de todos os Parlamentos da Comunidade, constituídas na base dos resultados eleitorais
das eleições legislativas dos respectivos países. A Assembleia Parlamentar da CPLP foi instituída pelo XII Conselho de Ministros, em Novembro de 2007.
© 2018 Deloitte Moçambique
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Outras organizações com objectivos comuns
Exemplos de outras organizações e comunidades de cooperação constituídas para explorar oportunidades e objectivos comuns
dos países integrantes.

1991

•

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai fazem
parte do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL).

•

Objectivo - integração dos Estados
membros por meio:

A EU é união económica e política constituída por 28 países
europeus
•

Mercado comum através de um sistema harmonizado de
leis aplicáveis a todos

•

Políticas orientadas à livre circulação de pessoas, bens,
serviços e capitais, e a

•

Legislar assuntos comuns na justiça

•

Políticas comuns de comércio, agricultura, pesca e
desenvolvimento regional

Adoção de uma política comercial
comum,

•

Abolição de controlo de passaportes no Espaço Schengen
(22 +4)

Coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais, e da
harmonização de legislações nas áreas
pertinentes.

•

Moeda única para o seu espaço geográfico, eliminado as
tarifas e barreiras para a realização do comércio.

•

Organismo de Investigação e inovação com fundos
europeus e quadros europeus (VII horizonte 2020
80mUSD)

•

Avanço da paz e da reconciliação, democracia e direitos
humanos na Europa (Prémio nobel da Paz)

•

Livre circulação de bens, serviços e
factores produtivos

•

Estabelecimento de uma Tarifa Externa
Comum (TEC),

•
•

© 2018 Deloitte Moçambique

1994

1993

2016

Canada, EUA e México fazem parte
da organização do Tratado de
comércio livre da América do Norte.

A TTP foi uma expansão do Tratado de
Cooperação económica estratégica do
Trans-Pacifico de 2005.

•

Eliminação de tarifas e redução
das barreiras para o comércio
entre os 3 países.

•

Proteger as empresas e
produtores nacionais dos 3 países
bem como facilitar o acesso ao
financiamento de novos
investimentos

Em 2016 foi assinado a TTP entre a
Austrália, Canada, Japão, Malásia,
México, Peru, Vietnam, Brunei, Chile,
Nova Zelândia, Singapura e EUA.
Em Janeiro de 2017 os EUA decidiram
retirar-se da parceria e os restantes países
resolveram assinar em 2018 a Parceria de
acordo compreensivo e progressivo para p
Trans-Pacifico.
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