
Tendo sido fixada a pertinência de desenvolver no quadro de atuação da CPLP, um trabalho sistematizado
sobre a dimensão energética na CPLP, foi programado um conjunto de iniciativas que pretendem valorizar 
e comunicar o potencial do tema da Energia para o desenvolvimento sustentável dos Estados Membros 
da CPLP. A saber : 

—  Até Maio de 2015, o desenvolvimento e publicação de um livro sobre a energia na CPLP, resultado de um conjunto 
alargado de conversas/entrevistas com os principais protagonistas da Energia da CPLP, que procederá à caracterização 
da primeira visão de conjunto sobre a realidade atual do mundo da energia nos Países da CPLP;

—  Até Junho de 2015, o lançamento de um portal eletrónico sobre a dimensão energética da CPLP;

—  A 22 de Junho de 2015, realização da reunião de Pontos Focais da Energia da CPLP, que preparará o encontro ministerial 
do setor; 

—  A 23 de Junho de 2015, realização da “I Reunião de Ministros da Energia da CPLP”, que definirá o quadro de concertação 
político-diplomática e de cooperação entre os Estados Membros da CPLP para a área;  

—  Entre 23 a 25 de Junho de 2015,  concretização da “I Conferência Energia da CPLP”, que se constitui como um palco para 
a reflexão e para o conhecimento da dimensão política e económica dos recursos energéticos da CPLP e sobre a sua 
importância no quadro internacional, num período em que as mudanças tecnológicas e as decisões empresariais estão 
a mudar e em que a relação de forças entre os Países e o desenho geopolítico da energia, está em acelerada transformação.
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