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Estrutura da Apresentação
• Os efeitos da crise financeira mundial nos países da CPLP.
• Mecanismos de contágio da crise nos paises da CPLP.
• Ensinamentos extraídos da Crise Financeira Mundial.

• Como podem os países da CPLP trabalhar em conjunto
para mitigar os efeitos da cise.
• Oportunidades e desafios para a CPLP no contexto póscrise.
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Os efeitos da crise financeira mundial nos países da
CPLP (1)

• A recente crise financeira mundial começou pelo falhanço
no mercado hipotecário de alto risco (sub-prime) nos países
anglófonos e rapidamente se tornou numa crise bancária,
que se propagou internacionalmente.
• Os países da CPLP não escaparam aos efeitos perversos da
crise económica e experimentarem uma redução da média
(não ponderada) do crescimento económico de 8.33% em
2008 para 1.53% em 2012.
• Mais os efeitos da crise forem sentidos de diferentes formas
em função da estrutura e localização geográfica das
diferentes economias.
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Os efeitos da crise financeira mundial nos países da
CPLP (2)

“Enquanto o mundo chora, Timor-Leste chora
lágrimas de alegria.”
The Age, 2008
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Mecanismos de contágio da crise nos paises da CPLP
Em causa estiveram, pelo menos, seis mecanismos de
contágio da crise, que, aliados a outros fatores internacionais
e nacionais podem ajudar a explicar o os acontecimentos na
esfera económica nos países da CPLP. Os mecanismo
propagaram-se através do seguintes vetores:

•
•
•
•
•
•

Sistema financeiro;
Investimento;
Remessas e Movimentos migratórios;
Taxas de câmbio;
Comércio externo;
Preço internacional das mercadorias.
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Ensinamentos Extraídos da Crise Financeira Mundial
(1)
• Existe uma necessidade de reforçar os laços entre os países
a fim de reduzir as vulnerabilidades individuais das nações e
aumentar o crescimento económico.
• Ha uma necessidade de fortalecer a banca e os restantes
atores financeiros através de regras internacionais que,
depois de criadas, sejam seguidas por todos os Estados.
• A transparência tem de ser promovida a nível mundial.
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Ensinamentos Extraídos da Crise Financeira Mundial
(2)
• Existe uma necessidade de redesenhar o paradigma de
crescimento atual.
• E preciso um maior controlo sobre as economias de
mercado de forma a conter flutuações bruscas na procura
ampliadas pelas forças do mercado.
• Os países devem prestar uma atenção redobrada à
diversificação das suas economias a fim de aumentar a sua
resiliência a choques económicos externos.
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Como podem os países da CPLP trabalhar em conjunto
para mitigar os efeitos da crise (1)

Desde a sua criação em 1996, a CPLP tem evoluído desde uma
organização cujos países estão unidos pelo vértice da língua
para um fórum multilateral que promove a cooperação e
coordenação da politica diplomática entre os seus membros.
O âmbito para colaborações futuras está em expansão
contínua, abrindo as portas para o desenvolvimento de uma
maior colaboração económica entre os membros da CPLP.
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Como podem os países da CPLP trabalhar em conjunto
para mitigar os efeitos da crise (2)
Com base nos ensinamentos extraídos da crise financeira,
uma base possível de discussão para a definição da estratégia
de cooperação económica da CPLP no contexto pós-crise
poderá incluir os seguintes tópicos:
• Promover o comércio entre os seus membros.
• Fomentar a cooperação intra-CPLP assim como entre a
CPLP em outras organizações, nações e blocos.
• Promover medidas para a estabilidade bancária e
regulação financeira.
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Como podem os países da CPLP trabalhar em conjunto
para mitigar os efeitos da crise (3)
• Estimular o investimento e novas fontes de financiamento.
• São necessários novos mecanismos e instituições de
desenvolvimento da dados estatísticos, avaliação e
classificação financeira.
• Criar uma arena para o debate sobre politica económica.
• Promover intercâmbios na esfera da gestão das finanças
públicas e promover políticas orçamentais mais
sustentáveis.
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Desafios para a CPLP no contexto pós-crise
No contexto pós-crise, os países da CPLP defrontam-se com um
desafio de relevo:
• Promover cooperação e objectivos comuns num grupo de
países heterogéneos que enfrentam realidades económicas,
politicas e sociais muito distintas.
• O novo contexto irá exigir esforços políticos e diplomáticos
consideráveis, especialmente devido aos contextos e acordos
regionais pre-existentes que condicionam, até certo ponto, a
cooperação no seio da CPLP.
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Oportunidades para a CPLP no contexto pós-crise (1)
As oportunidades superam os desafios futuros porque além da
expansão dos mercados e fluxos de investimentos a CPLP
permitirá:
•Crear uma plataforma de discussão e partilha de
experiências e lições com vista à promoção do
desenvolvimento sustentável e inclusivo no longo prazo.
Isto poderá ajudar no desenvolvimento da capacidade e
partilha de boas práticas nos países membros.
•Alargar mercados, diversificar parceiros comerciais e
aumentar os investimentos transnacionais, com potenciais
beneficios para os países membros.
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Oportunidades para a CPLP no contexto pós-crise (2)
• Criar um forum económico que permitirá o
desenvolvimento de novas ideias que irão contribuir para
um novo paradigma económico global.
• Uma maior cooperação, que permitirá a promoção de
melhores instituições, maior transparência e formas mais
eficazes de assegurar a eficiência da administração pública
e a diversificação económica.
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Obrigado
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