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COMUNIDADE DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é

o foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da

amizade mútua e da cooperação entre os seus membros.

Criada em 17de Julho de 1996, é dotada de personalidade

jurídica e autonomia financeira. Composta por 9 Estados

membros, espalhados por 4 continentes (Europa,

América, África, e Ásia), conta ainda com 19 países

observadores associados. Na sua génese tem 3 grandes

pilares:

• A Promoção e difusão da Língua Portuguesa, aquilo que

une os 9 países membros.

• A concertação político-diplomática entre seus estados

membros, nomeadamente para o reforço da sua

presença no cenário internacional;

• A cooperação em todos os domínios, assim como: saúde,

ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração

pública, comunicações, justiça, segurança pública,

cultura,desporto e comunicação social.

Embora o início da constituição da CPLP, não

contemplasse a vertente económica, entendeu-se a

importância da adoção de um novo pilar económico e

empresarial, como elemento central para fomentar o

desenvolvimento dosEstadosmembros.

Assim, determinou-se na Cimeira de chefes de Estado e

de Governo da CPLP, realizada em Luanda em julho deste

ano, onde se processou à transferência da presidência de

Cabo Verde para Angola, elevando-se a componente

económica como uma das prioridades presidenciais. O

objetivo é institucionalizar este pilar que visa trabalhar e

fortalecer de forma coesa e sustentada o desenvolvimento

da economia entre países da CPLP e para o mundo.

Mais um elemento unificador, cujo estimulo é fortalecer
uma instituição de peso e enorme potencial, que já conta 

com a designação de 10ºeconomia mundial.
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CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DA CPLP

A CE-CPLP é uma organização fundada a 4 de Junho de

2004, que tem como principal objetivo, a promoção e

dinamização das relações empresariais entre associações

e entidades empresariais, integradas no âmbito dos países

que compõem a Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa. O papel de entidade promotora da

cooperação económica e empresarial no espaço da CPLP

foi formalmente reconhecido na XIX Reunião Ordinária do

Conselho de Ministros da CPLP.

A CE-CPLP tem por missão potenciar uma dinâmica de

investimento nos países membros da CPLP num quadro

de interação que inclui também outros países inseridos

nas respetivas Comunidades Económicas Regionais,

estimulando a criação de plataformas empresariais, a

cooperação e o estabelecimento de parcerias entre

diversas instituições e empresas, de forma a cumprir o seu

desígnio de impulsionar e fortalecer o 4º Pilar da CPLP, o

económico.

Considerando as suas características únicas, tais como:

comunidade de 9 países; cerca de 31% da população

mundial que engloba 4 continentes, em que dois deles

são o futuro da economia global (África e Ásia), seis

Comunidades Económicas Regionais (ASEAN, CEDEAO,

CEEAC, SADC, MERCOSUL e União Europeia,

comunicação através da mesma língua, entre outros.

A CE-CPLP elegeu São Tomé e Príncipe para o país 

anfitrião da 2ª Cimeira de Negócios, com o propósito de

continuar o seu trabalho de fortalecer, desenvolver e

melhorar o ambiente económico dos 9 países membros

da Comunidade CPLP, tendo como palco este país de

grande potencial, recursos e oportunidades, colocando-o

na rota do investimento estrangeiro.
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CONTEXTO HISTÓRICO & INTEGRAÇÃO DE SÃO TOMÉ 

E PRÍNCIPE NO ESPAÇO CPLP

Foram navegadores portugueses, os primeiros a chegar

ao solo de São Tomé e Príncipe, ilhas até então

desabitadas, aquando da sua descoberta, por João

Santarém e Pedro Escobar, em 1470. Arquipélago que foi

posteriormente povoado sobretudo por colonos

portugueses e escravos vs contratados oriundos de

Angola,Moçambique e Cabo Verde.

Privilegiado por condições climatéricas e geográficas

favoráveis, e ultrapassado o chamado período de “Grande

Pousio”, São Tomé e Príncipe tornou-se se líder mundial

na produção de cana de açucar para o mercado do Norte

Europeu. As ilhas conhecem períodos aureos e de grande

expansão com a introdução do café e do cacau, entre os

anos 1787 e 1821. Foi nesta altura a edificação das grandes

Roças, maioritariamente por famílias portuguesas, que se

instalaram no arquipélago. As Roças são ainda hoje um

grande marco icónico do país.



Assim, no trabalho de melhoria consecutiva do ambiente

económico dos países CPLP, e contínuo reforço dos laços

de união entre os 9 países membros da comunidade,está a

ser organizada, pela Confederação Empresarial da CPLP, a

2ª Cimeira de Negócios, que se realiza na cidade de São

Tomé, em São Tomé e Príncipe, de 16 a 18 de Março 2022,

no Palácio de Congressos de São Tomé e Príncipe.

CONTEXTO HISTÓRICO & INTEGRAÇÃO DE SÃO TOMÉ 

E PRÍNCIPE NO ESPAÇO CPLP

De evidenciar a riqueza cultural de São Tomé e Príncipe,

que reflecte uma mescla cultural, que sempre caracterizou

as ilhas desde os descobrimentos até aos tempos actuais.

Uma miscigenação entre a tradições africanas e europeias

que originaram a tradição crioula.

Depois de um passado histórico marcado pela descoberta e

forte presença portuguesa,a independência de São Tomé e

Princípe é alcançada a 12de julho de 1975.

São Tomé e Príncipe entra na CPLP, como um dos países

fundadores, aquando da criação da Comunidade dos Países

de Língua Portuguesa, a 17 de Julho de 1996. Uma

comunidade irmã de países, constituída na base de um

idioma partilhado e herança histórica com traços

identitários comuns.
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CONTEXTO ECONÓMICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

São Tomé e Príncipe, localizado no Golfo da Guiné, a 350

km da costa ocidental de África, oficialmente República

Democrática de São Tomé e Príncipe, é um estado insular

e em desenvolvimento.

Um arquipélago dividido em 6 distritos e a Região

Autónoma do Príncipe, com uma superfície de 1.001 km2,

este país de língua Portuguesa, tem um aglomerado

populacional de mais de 219.000 habitants em 2021, e um

produto nacional bruto (PBN) per capita de US$ 1.960 em

2019, segundo informação do Banco Mundial. Sendo a

Guiné Equatorial, Camarões e Gabão, os países com maior

proximidade geográfica.

São Tomé e Principe tem tido como principais motores de

crescimento a agricultura, turismo, e o investimento

estrangeiro alimentado pelo petróleo, contando também

com ajuda externa e empréstimos governamentais,para o

seu desenvolvimento e dinamização.

A indústria do turismo tem sido um dos grandes impulsos

do crescimento do sector privado, e responsável por

grande parte do emprego formal, constituindo um

incentivo ao investimento externo.

Uma economia em fase de reestruturação, com

indicadores de crescimento na ordem dos 5%, sendo que
o Turismo e a Agricultura os principais sectores. Nos

últimos anos, foram criados nossos incentivos ligados à

promoção de zonas francas e outros serviços associados.

Um país que representa um grande potencial, aberto ao

investimento externo, e oportunidades de expansão a

novos mercados, visa desenvolver os pilares fundamentais

que movem a economia: infra-estrutura, agricultura,

pesca- transformação alimentar, saúde, formação,

capacitação, turismo, com preocupação mormente nas

questões sociais, sustentabilidade ambiental.
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OBJECTIVO DA CIMEIRA DE NEGÓCIOS

Levar ao país empresas internacionais da Comunidade

CPLP, 9 países, 4 continentes e países Observadores

Associados.

Ir ao encontro das directrizes de desenvolvimento do país

nas seguintes áreas:

 Turismo;

 Saúde;

 Agricultura;

 Pesca e Transformação Alimentar;

 Formação e Capacitação

 Inovação e Transição Digital;

 SectorEnergético.

A 2ª Cimeira de Negócios da CE CPLP, que se realiza em

São Tomé e Príncipe, nos dias 16, 17 e 18 de Março de

2022, é mais uma iniciativa que reflecte a grande vontade

de continuar a trabalhar de forma ativa e afincada, em

temas específicos e estruturantes, comuns aos 9 países

membros. O grande propósito acenta na melhoria e

fortalecimento do ambiente económico dos países, com

impacto positivo e duradouro para a comunidade CPLP.

Uma comunidade que se orgulha da união firme de todos

os estados membros, ligados pela partilha de uma mesma

língua, a língua portuguesa e uma herança histórica

comum.
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PARA MAIS 

INFORMAÇÕES:

Secretariado Cimeira de Negócios  São

Tomé

MORADA:

Rua Manuel da Silva Gaio,Nº2  2795-132

Linda-a-Velha - Portugal

+351211569 453

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  Seg a

Sex:09H00 –18H00  CONTACTOS:

Vânia Fonseca 

secretariadogeral@cecplp.org

+351965049604

Carmen Guerra

+351938 468 755

www.cecplp.org
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