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SESSÃO APRESENTAÇÃO UNIÃO DE EXPORTADORES CPLP – 

APOIO À EXPORTAÇÃO | 27 de Maio | Portimão 

 

ENQUADRAMENTO 

A UE-CPLP (União de Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) 

estará no próximo dia 27 de Maio, uma Sessão de Apresentação como forma de 

aproximação ao tecido empresarial. 

 

A UE-CPLP é uma estrutura,  associada e reconhecida  pela Confederação Empresarial 

da CPLP (CE-CPLP), de implementação de incentivos à exportação, internacionalização e 

promoção de negócios com selo de qualidade e segurança,  apresentando-se como 

reguladora de boas parcerias entre  organizações de países membros e observadores da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

 

Criada com o objetivo de facilitar as trocas comerciais entre os países de língua 

portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste a UE-CPLP representa um mundo de 

oportunidades com acesso a 650 milhões de consumidores espalhados por 9 países e 4 

continentes. 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) detém hoje um Produto Interno 

Bruto (PIB) agregado superior a 2,5 mil milhões de dólares e mais de um milhão de 

empresas. Para além do mercado interno de cada país, juntam-se os mercados das 

diferentes regiões económicas associadas aos países da CPLP, passando dos 260 milhões 

consumidores para um mercado potencial de cerca de 1,8 mil milhões de consumidores. 
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PROGRAMA 

14:30 | Boas-vindas 

Presidente da União de Exportadores da CPLP 

Presidente da ACRAL 

Presidente da Câmara Municipal de Portimão 

 

15:00 | Apresentação UE-CPLP 

 

15:45 | CPLP - MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS  

Sistema jurídico nos países da CPLP – Rui Leal – Suporte jurídico UE-CPLP 

Sistema logístico nos países da CPLP – António Marques – Suporte Logística UE-CPLP 

Sistema financeiro nos países da CPLP – João Pinto – Suporte Banca e Seguros UE-CPLP 

 

17:00 | Coffee Break 

 

17:15 | Caso específico – São Tomé e Príncipe 

Nuno Rodrigues - Representante do núcleo de STP da UE-CPLP 

 

17:45 | Apoios Portugal 2020 à Exportação  

Ana Luisa Silva – CCDR Algarve 

 

18:30 | Apresentação do 3º Fórum da UE-CPLP – Beja  

Mário Simões - Coordenador do Núcleo Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

 

19:00 | Encerramento 

 

O 2º Fórum da UE-CPLP, iniciativa conjunta da União de Exportadores da CPLP (UE-

CPLP) e da Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP) pretende constituir 

uma verdadeira plataforma de negócios e de cooperação, geradora de condições para a 

criação e consolidação de um espaço permanente de apoio à atividade ao empresariado 

lusófono, estimulando trocas comerciais e a internacionalização. 

ORGANIZAÇÃO: UE-CPLP/ACRAL/ C.M. PORTIMÃO 


