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
Resolução sobre a Criação de um Grupo Técnico de Estudo para a
Exploração e Produção Conjuntas de Hidrocarbonetos no Espaço
da CPLP

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 a Resolução sobre a Institucionalização da Reunião de Ministros da
Energia da CPLP, adoptada em Maputo, no dia 20 de fevereiro de 2014;
Considerando o tema da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da
CPLP, em Timor-Leste, sobre a “CPLP e a Globalização”, com destaque para a
cooperação económica;
Reconhecendo os avanços registados no domínio da concertação políticodiplomática no setor da energia e o enorme potencial de cooperação no contexto
da CPLP, nomeadamente no que concerne à articulação de uma visão de
conjunto da sua dimensão energética, destinada sobretudo a reforçar a
importância da Comunidade neste setor específico;
Atendendo às reservas comprovadas no espaço CPLP, que se estima que, em
2015, correspondam, em conjunto, ao sétimo maior produtor do mundo de
hidrocarbonetos, e em 2025, ao quarto;
Tendo em conta esta realidade e que urge encontrar modelos de cooperação que
visem potenciar a colaboração entre os Estados membros, garantindo o
desenvolvimento tecnológico desta indústria, de modo sustentável e
beneficiando as respetivas economias e os seus Povos;

DECIDE:
1. Apoiar a proposta de Timor-Leste para a criação de um “Grupo Técnico
de Estudo”, aberto à participação dos Estados membros, para a
exploração e produção conjuntas de hidrocarbonetos no espaço da CPLP,
visando também o estabelecimento de um consórcio para a exploração
petrolífera no onshore de Timor-Leste, aberto à participação das várias
empresas da Comunidade;
2. Instruir que este Grupo Técnico funcione no âmbito das reuniões
periódicas dos Ministros da Energia da CPLP, em consonância com o
quadro orientador para as reuniões ministeriais setoriais.

Feita em Díli, a 22 de julho de 2014
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