XI CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA COMUNIDADE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Brasília, 31 de outubro e 1 de novembro de 2016
Resolução sobre o Fórum Económico Global
Os Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
reunidos na sua XI Conferência, em Brasília, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2016;
Recordando a III Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, reunida em Maputo,
nos dias 17 e 18 de julho de 2000, designadamente a Declaração sobre "Cooperação,
Desenvolvimento e Democracia na Era da Globalização", em que se destaca a necessária
manutenção de um diálogo permanente entre todas as forças da sociedade e da participação individual
no processo de desenvolvimento socioeconómico;
Destacando a relevância do vetor económico e empresarial no desenvolvimento dos nossos
povos, e do reconhecimento do contributo e da importância da Confederação Empresarial da
CPLP neste quadro;
Cientes dos desafios económicos e financeiros, consequentes da crescente interdependência dos
mercados mundiais, bem como do potencial económico desta Comunidade, espalhada por
quatro continentes;
Realçando o Programa promovido pelo Governo de Timor-Leste, no âmbito da sua Presidência
rotativa da CPLP, no biénio de 2014-2016, especialmente nos esforços encetados para a
promoção e o desenvolvimento de uma cooperação mais centrada no vetor económico e
empresarial;
Assinalando a realização do Fórum Económico Global, nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2016,
que reiterou o compromisso de conjugar parcerias envolvendo entidades públicas, privadas e
empresariais, no sentido de promover e incrementar a cooperação no setor do comércio e no
desenvolvimento económico no espaço da CPLP;
Reconhecendo que a iniciativa poderá alavancar as economias dos nossos países e o
desenvolvimento dos nossos Povos, e contribuir para a visibilidade internacional da CPLP;
DECIDEM:
1. Congratular-se com os resultados das iniciativas promovidas pelo Governo de TimorLeste no âmbito da sua Presidência rotativa da CPLP, para a atração de investimento
no espaço da CPLP;
2. Estimular a realização com carácter regular do Fórum Económico Global da CPLP.
Feita em Brasília, a 1 de novembro de 2016.

