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Com o objetivo de direcionar os esforços e oferecer um maior detalhamento das
iniciativas para o atingimento das diretrizes estabelecidas no Plano Estratégico,
constitui-se um Plano de Ação com um horizonte de abrangência de dois anos,
doravante denominado de Plano de Ação. As atividades previstas neste Plano são:

1. Portal de Energia
Descrição:
Procurando cooperar para facilitar o acesso dos respectivos governos e instituições
a toda informação necessária ao desenvolvimento de políticas públicas na área de
energia, procurará estabelecer-se um portal online dedicado ao tema da Energia.
Este Portal será uma importante ferramenta de divulgação de ações dos Estados
membros na área de energia, dando assim uma maior visibilidade e projeção das
atividades de cada país.
O Portal “Energia na CPLP” contemplará informações dos Estados membros e
suas estruturas organizacionais, os materiais de comunicação, as reuniões tanto de
Ministros de Energia quanto dos Pontos Focais, os projetos em desenvolvimento no
âmbito da CPLP na área de energia, notas informativas e outros temas relevantes.
Responsabilidade de implementação:
Secretariado Executivo da CPLP
O Secretariado Executivo da CPLP buscará a disponibilidade do sítio eletrônico da
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa de hospedar uma área
exclusivamente dedicada a temas relacionados à energia. Desta maneira, buscarse-á facilitar o acesso a informações relevantes para uma ampla e diversificada
gama de usuários de forma confiável nas áreas prioritárias de energia,
possibilitando assim uma maior disseminação das ações promovidas pelos Estados
membros.
O referido Portal deverá seguir os moldes dos demais Portais que constam da
página da CPLP, como, por exemplo, o Portal de Segurança Alimentar. Caberá aos
Pontos Focais de Energia, em colaboração com o Secretariado Executivo da CPLP,
a estruturação do conteúdo a ser apresentado. O Portal deverá ser compatível com
a disponibilização de vídeos e outros tipos de mídias digitais para a divulgação das
informações.
A implementação deste Portal será um primeiro passo para que em um segundo
momento, em um trabalho de esforço mais abrangente, os países da CPLP possam
constituir uma Rede de Energia, no formato de uma Plataforma Web onde a
divulgação da potencialidade de cada país e por consequência a atração de
investimentos, possam ser mais bem estruturadas.
Os Pontos Focais de Energia da CPLP, através do Secretariado da CPLP, ficarão
responsáveis pela gestão dos conteúdos e informações e pela sua constante
atualização.
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Financiamento:
A definir
Solicitar ao Secretariado Executivo da CPLP, em diálogo com o Secretariado
Técnico Permanente, a avaliação de possíveis parcerias com vistas à estruturação
do Portal de Energia.
Datas previstas:
Atividade
Esclarecimentos junto do SECPLP
Criação e Operacionalização da Plataforma

2.

Calendário
Julho de 2018
Outubro de 2018

Workshop: Fundos de Fomentos Multilaterais

Descrição:
Promover um Workshop reunindo os principais órgãos internacionais de fomento ao
desenvolvimento para prospectar alternativas de financiamento para atividades dos
Estados membros na área de energia.
Dado a limitada capacidade de financiamento de ações da CPLP, o objetivo do
Workshop é buscar parcerias tanto governamentais quanto privadas de países e
entidades que disponibilizam financiamento não reembolsável.
Com o Workshop, os Estados membros poderiam ter a oportunidade de conhecer
os diversos órgãos de financiamento, as características de cada fundo e seus
procedimentos, bem como estabelecer um contato direto com estas entidades para
futuras parcerias.
Visando uma maior efetividade dos acordos de parceria e financiamentos
concretos, o Workshop deverá ser bi-direcional. Por um lado, os Estados membros
teriam a oportunidade de conhecer as diversos instituições de financiamento, as
características de cada fundo e seus procedimentos, bem como estabelecer um
contato direto com estas entidades para futuras parcerias. Por outro lado, os
Estados membros teriam oportunidade de apresentar as suas carteiras de projetos
prioritários para os quais necessitam financiamento. Seria também uma
oportunidade para a apresentação do PECE aos Agentes Externos e
Financiadores.
Responsabilidade de implementação:
A definir:
Solicitar ao Secretariado Executivo da CPLP o apoio para a implementação desta
ação, individualmente ou em associação com um Estado membro que vislumbre a
oportunidade de sediar esta reunião com os órgãos de fomento internacional.
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Financiamento:
A definir
Solicitar ao Secretariado Executivo da CPLP, em diálogo com o Secretariado
Técnico Permanente, a avaliação de possíveis parcerias com vistas à estruturação
do Workshop.
Datas previstas:
Atividade
Articulação com a SECPLP
Workshop

Calendário
Março 2019
Julho 2019
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