X CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Díli, 22 de julho de 2014
Declaração sobre a “CPLP e a Globalização”
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Díli, na sua XIX Reunião Ordinária, no dia 22 de julho de
2014;
Recordando os objetivos gerais da CPLP plasmados na Declaração Constitutiva,
que postulam o «compromisso de reforçar os laços de solidariedade e de
cooperação que os unem, conjugando iniciativas para a promoção do
desenvolvimento económico e social dos seus Povos e para a maior e mais
ampla afirmação da Língua Portuguesa»;
Reconhecendo o atual processo de globalização e suas implicações na conjuntura
política, bem como o papel fundamental que os Estados membros podem
desempenhar, contribuindo para a paz, a estabilidade, o crescimento inclusivo,
o desenvolvimento sustentável, a prosperidade e a formação de um mundo
multipolar que responda à atual conjuntura económica mundial;
Convencido de que os desafios colocados pela globalização apresentam uma
oportunidade para a CPLP se fortalecer e consolidar como parceira global
através do aproveitamento das suas potencialidades económicas e do
estabelecimento de canais de diálogo;
Recordando, ainda, as Resoluções sobre o Reforço da Cooperação Económica e
Empresarial na CPLP, adoptadas pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de
Ministros da CPLP, a 20 de julho de 2009, e pela XVI Reunião Ordinária do
Conselho de Ministros da CPLP, a 22 de julho de 2011, nomeadamente, a
urgência de articulação de ações com o intuito de ampliar, aprofundar e facilitar
a cooperação económica e empresarial no espaço da CPLP;
Persuadido da necessidade de dotar a CPLP de uma estratégia sobre a
cooperação económica e empresarial através do estímulo à criação de
mecanismos facilitadores do investimento e negócios no espaço comunitário;
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Recordando, igualmente, que a Resolução sobre a Cooperação Económica adotada
pela IX CCEG sugere que a «afirmação da CPLP aconselha, no atual contexto da
globalização, o desenvolvimento de “clusters de desenvolvimento” em áreas de
convergência estratégica, gerando ganhos de economias de escala, com
vantagens de uma abordagem integrada e maior sustentabilidade, visibilidade e
impacto de longo prazo»;
Reconhecendo o papel da Confederação Empresarial da CPLP no
aprofundamento e consolidação no espaço da Comunidade de uma dinâmica
que estimula a criação de parcerias entre as empresas da CPLP, contribuindo
para a inserção da CPLP no contexto da globalização económica;
Tomando nota de que a realização da X Conferência de Chefes de Estado e de
Governo em Díli permite projetar a CPLP como espaço económico com
crescente potencial, centralidade e impacto na economia mundial;
DECLARA:
1. Registar, com satisfação, a escolha da “CPLP e a Globalização” como
tema da X CCEG da CPLP;
2. Recomendar a colocação do enfoque da cooperação económica e
empresarial em “Clusters” e sectores de desenvolvimento de interesse
comum aos Estados membros da CPLP, entre outros: Energia, Turismo,
Novas
Tecnologias;
Agricultura
e
Desenvolvimento
Rural,
Infraestruturas, Mar e Oceanos e Recursos Naturais;
3. Recomendar, ainda, a identificação e implementação de medidas que
permitam o incremento de Comércio, do Investimento e do
desenvolvimento das cadeias de valor na CPLP.

Feita em Díli, a 22 de julho de 2014
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