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História

Em  2016  decidimos  criar  uma  estrutura  que  pudesse  promover  o  Brasil  junto  da  CPLP –
Comunidade de Países de Língua Portuguesa e dos países que integram o bloco.
A Câmara Catarinense de Intercâmbio com Países Lusófonos nasceu em Janeiro de 2017 mas
decidimos,  em consonância  com a  nossa visão,  objectivos  e  desejos,  fazer  a  mudança da
designação para  Câmara  Brasileira de  Intercâmbio com Países  Lusófonos ajustando,  deste
modo, a respectiva área de actuação, à realidade, intervenção em todo o país. 
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Conselho Superior

           (Joinville-Brasil) Marcelo Juliano Merkle (MSc)

            (Florianópolis-Brasil) Leo Diniz Treulieb

           (Dourados/MS-Brasil) Fábio Roberto Cordeiro da Silva

       (Porto-Portugal) Nuno Camilo Mota Oliveira

        (Joinville/SC-Brasil) Márcio Freitas

         (Itá/SC-Brasil)  Milvo Zancanaro

                  (Belo Horizonte/MG-Brasil)  Fernando Castilho (MSc)

                 (Salvador/BA-Brasil)  Danilo Sampaio Passos

                   (Itajaí/SC-Brasil) Tainá Cristina Braga

                   (Joinville/SC-Brasil) Bruno Biermeier

                  (Chapecó/SC-Brasil)  Jian Costa

                (Évora-Portugal)   Fátima Gomes

                     (Ouro Preto/MG -Brasil)   Ana Carolina Pereira Garcia

          (Luanda–Angola) Ernesto M. Kambinda

                    (Imbituba/SC e Caxias do Sul/RS-Brasil e Orlando/Florida-EUA) Celso Luis Martins 
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Patrocinadores e apoiadores

RIGOR – EducaçãO E dEsEnvOlvImEntO EmpREsaRIal, mEI
(Joinville/SC-Brasil) Prof. Carlos Varela Luc, Director-Presidente 

       Administração governamental. Espaço de Aprendizado em Governo
  (Florianópolis-Brasil) Gabriela Flores Caldas Tamura, Dir de Negócios gabriela@wegov.net.br 
 

Gestão Operacional nas áreas industriais e navais      
(Rio de Janeiro/RJ -Brasil) Rivanda Sousa Santos 55 21-97169-1842 / 55 21 97125-0964 

 rivandass01@gmail.com 

Transmix - Logistica Internacional e Navegacao, Lda 
(Luanda-Angola)  Ernesto M. Kambinda  cambinda.transitario@gmail.com      

ASMI – Soluçõs e Consultoria Estratégica                   
 (São Sebastião / SP – Brasil) Fabian Matteucci  +55 11 99918-3601 | cel Claro                               

  www.asmi.com.br     Soluções inteligentes"                          

Global Trade – Martins Negócios Internacionais, Ltda.
 (Imbituba/SC e Caxias do Sul/RS-Brasil e Orlando/Florida-EUA) Celso Luis Martins, CEO

+5554999512181 (Celular)          globaltr.com.br      

Ainda não tem personalidade jurídica

http://www.globaltr.com.br/
mailto:cambinda.transitario@gmail.com
http://www.asmi.com.br/
mailto:rivandass01@gmail.com
mailto:gabriela@wegov.net.br
http://www.linkedin.com/in/camara-brasileira-de-intercambio-com-paises-lusofonos


     

Câmara Catarinense de Intercâmbio com Países Lusófonos
" língua portuguesa"

  A integração da cultura lusa.
           Intercâmbio social e económico. 
                                      Negócios em português.
      Santa Catarina – Brasil
 camarabrasileiraiplusofonos@gmail.com

www.linkedin.com/in/camara-brasileira-de-intercambio-com-paises-lusofonos  

Acordos, Protocolos e Convénios

ACORDO DE COOPERAÇÃO EM REGIME DE RECIPROCIDADE

(Memorandum of Understanding - MoU)

ACORDO DE COOPERAÇÃO EM REGIME DE RECIPROCIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  SUSTENTÁVEL  E  DE
TURISMO  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  A  SCPAR  PORTO  DE  IMBITUBA  S.A.,  A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA (PMI-SC), A CÂMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA
(CMVI), A JUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA (JUCESC), a ASSOCIAÇÃO EMPRESRIAL
DE IMBITUBA (ACIM) e a CÂMARA CATARINENSE DE INTERCÂMBIO COM PAÍSES LUSÓFONOS
(CCIPLP), VISANDO A COOPERAÇÃO PARA O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO QUE TENHAM
POR OBJETIVO O INCREMENTO DAS ATIVIDADES RECÍPROCAS ENTRE O ESTADO DE SANTA
CATARINA E PORTUGAL.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável & Turismo de Santa Catarina –
SDE,  na  pessoa  do  Secretário  LUCAS  ESMERALDINO,  neste  ato  representado  por  JULIANO
CHIODELLI,  a  SCPAR Porto  De Imbituba Sociedade Anônima (Porto de Imbituba),  na  pessoa do
Diretor-Presidente  JAMAZI  ALFREDO ZIEGLER,  a  Prefeitura  Municipal  de  Imbituba  (PMI-SC),  na
pessoa do Prefeito ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, a Câmara de Vereadores de Imbituba (CMVI),
na  pessoa  do  Presidente  ROBERTO LUIZ  RODRIGUES,  a  Junta  Comercial  de  Santa  Catarina  -
JUCESC,  na  pessoa  do  Presidente  JULIANO  CHIODELLI,  A Associação  Empresaril  de  Imbituba
(ACIM), na pessoa do Presidente ADILSON SILVESTRE, a Câmara Catarinense de Intercâmbio com
Países  Lusófonos  (CCIPLP,  em  constituição),  na  pessoa  do  Presidente  CARLOS  VARELA LUC,
visando a COOPERAÇÃO PARA O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO QUE TENHAM POR OBJETIVO
O  INCREMENTO  DAS  ATIVIDADES  ENTRE  O  ESTADO  DE  SANTA CATARINA E  PORTUGAL,
resolvem firmar o presente, mediante as seguintes cláusulas e condições ................

E, por estarem de pleno acordo, as partes concordantes assinam o presente instrumento, na presença
das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Imbituba, Santa Catarina, Brasil, em 20 de agosto de 2019.

Testemunharam:
1) Maurício Condé de Almeida Baptista,  1o Vice-presidente da Câmara Catarinense de Intercâmbio
com Países Lusófonos, desde 15Maio2021, Câmara Brasileira de Intercâmbio com Países Lusófonos;
2) Susana Pereira, Vice-Cônsul de Portugal (Curitiba) com jurisdição em Paraná e Santa Catarina

(Original devidamente assinado pelos intervenientes arquivado na posse do 1o Vice-Presidente Maurício Baptista)
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     A integração da cultura lusófona.
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  16  Países
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CÂMARA BRASILEIRA DE  INTERCÂMBIO COM PAÍSES LUSÓFONOS
(INTERVENÇÃO EM TODOS OS PAÍSES

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa E REGIÕES DA DIÁSPORA PORTUGUESA)

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A relação entre o Brasil e Portugal teve início há mais de 500 anos, quando Pedro Álvares

Cabral aportou em Terras de Vera Cruz, em 22 de Abril, de 1500, iniciando-se, então, uma

comunhão linguística e cultural que prevaleceu e se reforçou até hoje,  bem evidente em

múltiplos convénios, acordos, protocolos, etc. celebrados entre os dois países.

De idêntica forma, partilhando o mesmo espaço cultural e linguístico, se criou a CPLP –

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Julho de 1996, de algum modo sucessora

cultural do Império Colonial Português, hoje constituída por nove membros – Angola, Brasil,

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e

Timor-Leste –,  cujos estatutos definem três objectivos centrais: concertação político-

diplomática; cooperação em todos os domínios; promoção e difusão da língua portuguesa. 

Os 9 países da CPLP representam, no seu conjunto, um mercado potencial de  mais de 280

milhões de potenciais consumidores com PIB (base PPCA) de cerca de USD$3 trilhões. Cada

um dos países integrantes da CPLP participa de, pelo menos, uma comunidade económica e

monetária regional o que eleva o universo em foco para 89 países com mais de 2,2 bilhões de

habitantes nos continentes africano, americano, asiático e europeu.

Para além dos países referidos integram a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, Goa,

Damão e Diu (Índia) e Região Administrativa Especial de Macau (China).  

As transacções comerciais entre o Brasil e os países da CPLP são pouco expressivas se se

considerarem os valores totais de importação de cada um destes países.

Poucos estados brasileiros possuem presença ou representação junto da CPLP (em Brasília há um

representante da CPLP e na sede em Portugal há uma representação brasileira chefiada por um embaixador), a grande maioria

não possui protocolos, convénios, acordos, ... com a estrutura central do bloco e nem com países, seus

pares na comunidade, o que não favorece o intercâmbio empresarial e cultural do país. 



                                         

Com conhecimento em Portugal e União Europeia:  

> Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, 

> Dr. José Cesário, Deputado da Assembleia da República (Grupo Parlamentar PSD, Círculo Eleitoral Fora da

Europa),

> Dr. Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita, Ministro da Administração Interna, Portugal, 

> Dra. Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, 

> Emba. Maria José Teixeira de Morais Pires, Inspetora-geral da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 

> Dra. Elisa Ferreira, Comissária Europeia da Coesão e Reformas, 

> Enga. Maria da Graça Carvalho, Eurodeputada, 

> Emb. Francisco Ribeiro Teles, Secretário Executivo da CPLP (posse 1Jan2019 mandato dois anos),

> Emb. Armindo de Brito Fernandes (STP), DGeral do Secretariado Executivo da CPLP  (posse 10Fev2020), 

> Emb. Pedro Fernando Brêtas Bastos, Representante Permanente do Brasil junto da CPLP, 

> Dr. Nelson Faria de Oliveira, Secretário-Geral da CJLP - Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa /

Membro Honorário da Academia Paulista de Direito / Faria de Oliveira Advogados (Portugal e Brasil)to

>  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Sines,  Presidente  da  Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolvimento

Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Presidente do Porto de Sines, entre outras entidades portuguesas e da

União Europeia. 

Com conhecimento no Brasil:  

> Eng. Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrura do Brasil,

> Emb. Carlos Alberto Franco França, Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil,

> Sena. Kátia Abreu, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal –

CRE  (eleita em 23Fev2021)

>Dep. Aécio Neves da Cunha, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da  Câmara

de Deputados – CREDN (eleito em 12Mar2021),

> Dr. João Carlos Parkinson de Castro, Ministro da Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores /

Itamaraty, 

> Emb. Luís Faro Ramos, Embaixador de Portugal no Brasil,

> Dra. Susana Pereira, Vice-Cônsul de Portugal, em Curitiba (jurisdição Paraná e Santa Catarina), 

> Eng. Armando Abreu,  Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil,

> Arq. Odilon  Trindade Valençoela,  TERRA-NOVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

(Co-autor do projecto Ferroguarani).

> Governadores, Secretários Estaduais, Prefeituras Municipais, Sindicatos e Associações Empresariais de cidades e

estados potencialmente interessados em apoiar a iniciativa,  comunicação social e empresários.

Com conhecimento nos países da diáspora portuguesa 

> Presidentes da República, governantes, embaixadores, diplomatas, políticos, banqueiros, empresários ........



 Esta estrutura estabelece-se como "braço" institucional do projecto de internacionalização

 "VIA EUROPA", por Portugal, de nossa autoria, a lançar na região de Sines-Portugal. 

Esta iniciativa, ou melhor, esta filosofia ou estratégia comercial, visa promover a

internacionalização de empresas e actividades do Brasil, por meio da criação de um polo de

apoio sediado em Portugal onde se criarão empresas que serão parceiras, "ipsis verbis", das

empresas brasileiras que optem por criar, no território português, uma empresa de direito

português / europeu (internacionalização na modalidade de Investimento Directo visando

controlar todo o ciclo das actividades), e também cooperando com entidades governamentais

em actividades internacionais. 

Esta apresentação será enviada, entre outros, a  empresários, entidades de prestígio, diplomatas e

membros de governo dos países do perímetro da CPLP e regiões da diáspora portuguesa, que

fazem parte do círculo profissional, político, empresarial e académico, do signatário, prof. Carlos

Varela Luc, alguns há vários anos.

Apesar do "cordão umbilical" que une o Brasil e Portugal, a realidade é que a Europa e os países

integrantes da CPLP pouco conhecem das potencialidades do Brasil o que, acreditamos,

constitui um motivo para criar e desenvolver uma Câmara Brasileira de Intercâmbio com

Países Lusófonos que tenha como objectivo incrementar as relações internacionais, criando

mais um FORUM EMPRESARIAL de geração de riqueza.  A câmara poderá constituir-se, como

interlocutora com organizações internacionais, entre outras, CDEAO – Communauté

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, SADC –  Southern Africa Development

Community, ASEAN –  Association of Southeast Asian Nations e Comissão do Golfo da

Guiné.

Esta estrutura permitirá criar protocolos e acordos com a CPLP, colocando empresas e

instituições das esferas governamentais brasileiras em posição de melhor abordar o potencial

mercado internacional incrementando o turismo e a atracção de IDE - Investimento Directo

Estrangeiro  e o comércio externo, designadamente as exportações de produtos e serviços.



A CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 5ª língua mais falada no mundo,

inclui  9  países  membros  associados  –  Angola,  Brasil,  Cabo  Verde,  Guiné-Bissau,  Guiné

Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste –, mais de 280 milhões

de habitantes, um PIB superior a USD$3 trilhões e ocupa uma área de 10 742 000 Km2, cerca

de 7,2% da litosfera (148 939 063 km2), em 4 continentes, maioritariamente no hemisfério sul,

– América,  África,  América,  Ásia e Europa –,  são países Observadores Associados:  Geórgia,

Hungria,  Japão, República Checa,  República Eslovaca,  República da Maurícia,  República da

Namíbia, República do Senegal, República da Turquia, República Oriental do Uruguai, Grão-

Ducado de Luxemburgo, Principado de Andorra, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do

Norte, República da Argentina, República do Chile, República Francesa, República Italiana,

República da Sérvia e Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a

Cultura (OEI), e Observadores Consultivos: Comissão Temática de Educação, Ensino Superior,

Ciência e Tecnologia / Coordenador: Prof. Doutor Mário Avelar, Sociedade de Geografia de

Lisboa, com a seguinte composição: Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP), 

 Fonte: https://www.cplp.org/Files/Billeder/cplp/bandeiras/Mapa_CPLP.jpg 
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Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa – ARCTEL/CPLP,  Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República – AEDAR,

Centro  de  Estudos  Sociais  da  Universidade  de  Coimbra,  Círculo  de  Reflexão  Lusófona,  Comissão

InterPaíses/Países de Língua Oficial Portuguesa - CIP/PLOP (Rotarianos), Confederação da Publicidade

dos  Países  de  Língua  Portuguesa  –  CPPLP,  Fórum  da  Juventude  da  CPLP,  Fundação  Calouste

Gulbenkian,  Fundação  Champalimaud,  Fundação  Eduardo  dos  Santos  (FESA),  Fundação  Luso-

Americana para  o  Desenvolvimento  –  FLAD,  Fundação  Mário  Soares,  Fundação  Roberto  Marinho,

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas – ISCSP, Instituto Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General Armando

Emílio  Guebuza”  –  ISEDEF,  Sociedade  de  Geografia  de  Lisboa  (Coordenador),  União  das  Cidades

Capitais  de  Língua  Portuguesa  –  UCCLA,  Universidade  Lusófona,  Universidade  para  a  Integração

Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira  (UNILAB),  Observatório  da

Língua  Portuguesa  (integrado  na  II  Reunião  da  Comissão  Temática).  Também  inclui,  Entidades

Convidadas nas atividades de Comissão Temática: Caixa Geral de Depósitos, CICS Nova – Centro de

Investigação em Ciências Sociais / Universidade Nova de Lisboa, Escola Superior de Tecnologia da Saúde

de Lisboa (ESTeSL) / Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto de Superior de Gestão Bancária / Católica

Porto Business School, REDISA/CPLP – Rede de Educação, Informação e Cidadania para a Segurança

Alimentar e o Desenvolvimento Sustentável, Universidade Católica do Porto, Universidade de Coimbra,

Universidade do Porto e Universidade de Aveiro.

A CPLP integra 6 Comunidades Económicas Regionais – CEDEAO / Comunidade Económica

dos Estados da África Ocidental,  CEEAC / Comunidade Económica dos Estados da África

Central,  SADC  /  Comunidade  para  o   Desenvolvimento  da   África   Austral,  ASEAN /

Associação de Nações do Sudoeste Asiático, MERCOSUL / Mercado Comum da América do

Sul e UE / União Europeia  – 3 Comunidades Monetárias – UEMOA / União Económica e

Monetária da África Ocidental, CEMAC / Comunidade Económica e Monetária dos Estados

da África Central, e ZONA EURO – 32 países com moedas que têm uma paridade fixa entre

elas. O universo dos países CPLP e respectiva abrangência é, hoje, de 89 países, mais de 2 200

milhões de potenciais consumidores.

Não integrando a CPLP, por não serem países,  a  Região Administrativa Especial  de Macau

(China) e o Estado de Goa e cidades de Damão e Diu (Índia) pertencem à diáspora portuguesa.



A actividade da CÂMARA BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO COM PAÍSES LUSÓFONOS,

com intervenção directa em todo o país,  na vertente "braço" institucional do projecto  "VIA

EUROPA", por Portugal, beneficiará a imagem do país e, claro está, gerará riqueza já que, para

além de incrementar as operações internacionais, designadamente as exportações, atrairá mais

turismo e Investimento Direto Estrangeiro.

Também os países em perspectiva terão proveitos, uma vez que poderão conhecer e contar, mais

directamente, com uma estrutura que divulga e apoia a indústria manufacturada e o sector agro-

pecuário  brasileiro.  Também  relevante  a  contribuição  para  colmatar  faltas  como  potencial

comprador da produção e riquezas naturais daqueles países.

A  câmara  em  proposta  poderá  trazer,  pela  potencial  aproximação  de  políticos  e  gestores

públicos, um manancial de oportunidades por via da geminação de cidades, entre outras acções.

Aos apoiadores e integrantes oportunizará a projecção empresarial, social e política de acordo

com os objectivos de cada um.

Nota: Por agora pretende-se tão-sómente obter apoios, somar "gente"/fundadores para que a câmara

venha a ser uma realidade. Não há obrigações já que não há estatutos, estes que os fundadores criarão.



Objectivos da

CÂMARA BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO COM PAÍSES LUSÓFONOS

Atendendo que:

-  acreditamos,  pela  experiência  de  mais  de  54  anos  de  actividades  políticas,  empresariais  e
académicas,  que  os  países  da  CPLP  –  Comunidade  de  Países  de  Língua  Portuguesa  não
conhecem "de facto" o potencial produtivo brasileiro;

- os produtos manufacturados brasileiros não têm uma significativa expressão nas exportações (o
mercado  conhece  bem  o  segmento  da  agro-pecuária)  nem  a  produção  da  área  das  novas
tecnologias (TI);

-  o  Brasil  é  a  maior  economia  entre  os  países  que  integram o  arco  da  lusofonia,  membro
permanente da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;

-  a  CPLP  é  composta  por  9  países  associados  efectivos,  com  mais  de  280  milhões  de
consumidores, com um PIB de 3 trilhões de dólares, tem uma abrangência de 89 países com
cerca 2 200 milhões de habitantes, (31% da população mundial);

-  fazem parte da diáspora portuguesa a Região Administrativa Especial de Macau, "porta de
entrada" para o mercado da China, e o Estado de Goa (o mais alto PIB indiano), uma entrada
para o mercado da Índia;

- as transacções entre o Brasil e os países da CPLP são de reduzida expressão, quase nada, se
atendermos ao seu potencial;

- os países CPLP constituem um enorme mercado, com variada cultura, onde as especificidades
exigem conhecimento histórico, antropológico (cultural e físico), económico, político e social e
que não há muita gente com conhecimento adequado para "abrir" aqueles mercados, uma vez
que, talvez por se considerarem pobres, não têm merecido especial atenção do Brasil;

-  o  signatário,  português,  nascido  em  1949,  desenvolveu,  ao  longo  de  mais  de  54  anos,
actividades, algumas vezes em cenários internacionais, conheceu África em meados dos anos 80
do século passado (não participou da guerra colonial mas viveu, de perto, momentos históricos
da independência daqueles povos o que lhe permitiu conhecer alguns dos históricos dirigentes
dos movimentos políticos dos novos países), possui bom conhecimento da história e culturas da
diáspora portuguesa,  tem uma boa apetência para o estabelecimento de estratégias  e para a
condução de negócios, e mantém mais de 3 mil conexões nos países em foco (30 mil um pouco
por todo o mundo) de entre as quais presidentes da república, ministros, políticos, diplomatas,
empresários, quadros dirigentes dos sistemas financeiro, bancário, fiscal, jurídico, de associações
empresariais, etc., o que lhe faculta o acesso, em alguns casos e circunstâncias, aos mais altos
poderes locais. Do mesmo modo viveu as negociações de adesão de Portugal à União Europeia.
Acresce  o  ser  bom  conhecedor  do  tecido  empresarial  e  mercado  brasileiro  uma  vez  que
"frequenta" o país desde Fevereiro de 1974 onde reside desde 2009.



Decidimos:

-  promover  a  criação  da  CÂMARA  BRASILEIRA  DE  INTERCÂMBIO  COM  PAÍSES
LUSÓFONOS, uma estrutura de direito privado, sem fins lucrativos – tendencialmente uma
Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) –, que, colocada ao serviço dos
negócios internacionais das empresas e estruturas de gestão pública, possa estabelecer "pontes"
qualificadas com a estrutura central da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e
países integrantes;

-  que a  CÂMARA BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO COM PAÍSES LUSÓFONOS terá
como foco países da CPLP e respectiva abrangência, em função da pertença comum a outras
comunidades  económicas  e  monetárias  regionais,  de  modo  a  que  os  representantes  e
colaboradores da câmara, especializando-se, possam circunscrever a sua atenção aos mercados
em questão sem que se percam em contactos, análises e estudos generalizados dispersando-se em
conhecimentos múltiplos, naturalmente, menos rigorosos (para atender a outros mercados, fora
do arco definido, recorreremos a parceiros);

-  juntar  aos  mercados  acima  caracterizados  a  Região  Administrativa  Especial  de  Macau,  da
República Popular da China, com uma população de mais de 640 mil habitantes e um PIB de
USD$53,86 bilhões, e PIB per capita de USD$84 096,40 (estatísticas de 2019) e o Estado de
Goa, integrante da União Indiana, com o maior PIB per capita do país;

. outras "regiões", ainda que de pequena expressão, sob a perspectiva económica, onde a cultura
portuguesa se fez presente, poderão ser incluídas, caso se justifique;  

- convidar empresas e empresárias(os) e instituições para apoiarem e/ou patrocinarem a estrutura
em perspectiva na qualidade de fundadores, de apoiadores institucionais e/ou patrocinadores.
As empresas que,  nesta fase,  aderirem terão o estatuto de fundadores e caber-lhes-á  aprovar
estatutos, eleger os corpos sociais e definir estratégias;

- abrir, no futuro, à participação de organizações e empresas estrangeiras, cujos termos de adesão
serão definidos pelos fundadores;

- manter total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos tidos por convenientes e,
sempre que possível, apresentar a iniciativa a auditórios qualificados.

Prof. Carlos Varela Luc  //  prof.carlosvl@gmail.com 
Idealizador, Promotor e Candidato a Presidente da Direcção (a eleger na primeira AG) 
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