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“...Índia e a Lusofonia – Um caminho de 

oportunidades mútuas...” 

 

"... India and Lusophone – The route to 

common opportunities ..." 
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Os mais de 400 anos de permanência lusófona em Goa, faz da Índia 

um país perfeitamente ligado a Lusofonia e que partilha de alguns 

dos seus valores, um dos quais a língua, que tem até hoje presença 

na região. 

 
Over 400 years of Lusophone in Goa, India is currently the perfectly link to 

Portuguese speaking countries. Sharing some of their values, the most important 

one the “language”, which remain in region till today. 
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“Entre a Índia e a Lusofonia, as ligações históricas são conhecids, e as ligações 

comerciais são históricas” 

 

Se recuarmos ao passado, verificaremos que nem mesmo na altura em que a  

língua poderia se considerar uma barreira para desenvolver negócios, esta  

barreira foi ultrapassada e as relações comerciais floresceram. 

 
 

 

"Between India and Lusophone, the historical connections are well known, and the commercial 

links between countries are historical" 

 

If we look back to the past, we find that even at the time when the language could be considered 

a barrier to develop business, this barrier was outdated and trade relations start to flourished. 
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Se no passado, já era possível fazer negócios com a Índia mesmo com a barreira da língua, e 

então:  

 

• O que dizer de hoje, em que a história tratou de fornecer raízes lusófonas a Índia através 

de GOA? 

 

• O que dizer de hoje, com os avanços de ambas partes e dos meios e formas de 

comunicação no mundo? 

 
 

If in the past, it was possible to do business with India even with the language barrier, why: 

 

• Today, in which the story tried to provide Lusophone roots to India through GOA? 

 

• What about today, with the advances of both parties and the ways and means of communication in the 

world? 
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• Embora já existam relações comerciais e negócios consideráveis entre a Índia e a Lusofonia, 

pensamos não existirem razões para não alavancar estas relações 

 

• Como Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, pensamos 

ser este um dos motivos principais deste congresso, o qual, agradecemos a Lusophone 

Society of Goa por nos ter contemplado 

 

 

• Although there are considerable business and trade relations today between India and 

Lusophone, we think there is no reason to not leverage these relationships 

 

• As a Business Confederation of the Community of Portuguese Speaking Countries, we think 

that this is a major reason this congress, which we say thanks to Lusophone Society of Goa 

for inviting us 
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Quem somos, quais os nossos objectivos e como podemos contribuir? 

 

What we are, our goals and how we can contribute? 
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A CE-CPLP, o motor Económico da Língua Portuguesa  

 

• Acreditamos no desenvolvimento económico sustentável e através da correta exploração das 

potencialidades inerentes à língua portuguesa como “o” instrumento fundamental de negócios 

 

• Através da Língua Portuguesa, a CE-CPLP pretende promover relações comerciais, potenciado a 

criação de valor para as empresas, para os seus países-membros e para as suas Comunidades 

Económicas Regionais nas quais cada país-membro está inserido 

 
A CE-CPLP, the business Engine for Portuguese Speaking Countries 

 

•We believe in sustainable economic development and by properly exploiting the potential inherent in the 

Portuguese language as "the" fundamental business tool 

 

•Through the Portuguese, the EC-CPLP intends to promote trade relations, enhanced value creation for 

companies, for there members and their regional economic communities in which each member country is 

inserted 
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A CE-CPLP, o motor Económico da Língua Portuguesa  

 

• As economias “florescentes” de vários países de língua oficial portuguesa têm vindo a tornar-se 

economias atrativas para investidores e empreendedores, é aqui que a CE-CPLP irá atuar no eixo de 

“facilitador” de negócios. 

 

• Actualmente, em que a crise económica assola a Europa, a CE-CPLP acredita ser crucial uma aposta 

nos países onde ao longo de séculos criamos uma ligação de proximidade, uma proximidade que tem 

como veículo principal a Língua Portuguesa. 

 
CE-CPLP, the Business Engine for Portuguese Speaking Countries 

 

• The "booming" economies of several countries with Portuguese as the official language have become attractive 

economies for investors and entrepreneurs, it is here that the CE-CPLP will act on the axis of business "facilitator” 

 

• Currently, when the economic crisis plaguing to Europe, CE--CPLP believes it´s crucial to diverse business to other 

countries where a bet over centuries created a bond of closeness, a closeness that has the main asset the Portuguese 

Language 



• O nosso objetivo principal é definir eixos prioritários para a promoção da competitividade e melhorar a 

articulação entre os principais parceiros na internacionalização das empresas de Língua Portuguesa 

 

• É determinante para a CE-CPLP a identificação dos principais elementos com capacidade de potenciar 

valências no conjunto dos ativos distintivos da economia dos países da CPLP 

 

• A lusofonia como um elemento adicional de competitividade inserida num conjunto de ativos que as empresas 

possuem 

 

• Our main goal is to set priorities,  the promotion of competitiveness and improve coordination among key 

partners in the internationalization of Portuguese companies 

 

• It is crucial for CE-CPLP identifying key elements capable of enhancing valences in the set of distinctive assets 

of CPLP countries economy 

 

• Lusosphere as an additional element of competitiveness inserted into a set of assets that companies have 

 

 

 

SECRETARIADO GERAL da CE-CPLP  
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“Pretendemos assim aprofundar a intercompreensão entre as empresas que 

queiram realizar negócios com a Lusofonia, quer seja com recurso ao elevado 

património que é a Língua Portuguesa, quer seja através de outros meios 

existentes” 

 
"We intend to deepen mutual understanding between companies wishing to 

conduct business with the Lusophone, whether using the high heritage that is the 

Portuguese language, whether through other existing ways of doing business" 
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Mercado Lusófono e Língua Portuguesa 

 

The Lusophone Market and the portuguese 

language 
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• A Língua Portuguesa, falada atualmente por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo  é hoje 

3,7% da população mundial, representando em termos económicos 4% do valor de negócio mundial. 

 

• Assistimos hoje a um interesse crescente pela Língua Portuguesa, revelando já um grande 

reconhecimento do valor económico da mesma. 

 

 

 

• The Portuguese language, is currently spoken by over 250 million people around the world, today is 

3.7% of the world population, representing 4% in economic terms of the global business. 

 

• Today we are witnessing a growing interest in Portuguese, already revealing a great recognition of the 

economic value of the same. 
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• A distribuição geográfica dos Países Membros da CE-CPLP é outro grande factor de interesse para 

todos países interessados em negociar com a CE-CPLP 

 

• The geographical distribution of CE-CPLP member countries is another major factor of interest to all 

countries interested in doing business with the CE-CPLP 

 

 

• Esta distribuição geográfica, deve ser vista como naturalmente o é no mundo empresarial, como mais 

do que uma distribuição territorial, mas sim, UMA GRANDE DISTRIBUIÇÃO E ABRANGÊNCIA A NÍVEL 

DE MERCADO 

 

• This geographical distribution, must be seen as the course in the business world, more than a 

territorial distribution, but, A DISTRIBUTION AND A GREAT EXTENT LEVEL OF MARKET 
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EIS AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO QUE SE ABREM NOS PAÍSES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

“A CE-CPLP - Fazer Negócios na Língua Portuguesa !” 
 

 

HERE ARE SOME OF THE BUSINESS OPPORTUNITIES IN PORTUGUESE 

SPEAKING COUNTRIES 
 

”CE-CPLP - Doing Business in portuguese language ! " 
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Índia e o Mercado Lusófono 

 

India and Lusophone Markets 
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A Lusofonia está representada em quatro continentes, dos quais seis países estão em África (Angola, 

Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) e um na Europa (Portugal), América do Sul 

(Brasil) e Ásia (Timor-Leste) 

 

Estes países, tal como referido anteriormente, representam diferentes mercados, entre os quais, a SADC, 

Mercosul, União Europeia, entre outros. 

 

 

The Lusophony is represented in four continents. Six countries are in Africa (Angola, Mozambique, Guinea Bissau, 

Cape Verde and Sao Tome and Principe) and one in Europe (Portugal), South America (Brazil) and Asia (Timor -

Leste) 

 

These countries, as mentioned earlier, represent different markets, including the SADC, Mercosul, European 

Union, among others. 
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Os avanços tecnológicos destes países e o seu florescimento em 

áreas como recursos minerais, combustíveis, recursos agrícolas, 

abrem portas para um melhor e maior crescimento das relações 

comerciais com a Índia. 

 

 

The technological advantages of these countries are flourishing in areas 

such as minerals, fuels, agricultural resources, they are “open doors” to 

better growth and greater trade relations with India. 
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As relações comerciais entre o mercado lusófono e a 

Índia, já existem e  tem ajudado no desenvolvimento 

social e económico de ambas as partes. 

 

 
Trade relations between India and the Lusophone market, 

already exist and has helped in the social and economic 

development of both parties. 

Mas, acreditamos que ainda há espaço para inovar! Porquê não? 

But we think there is room to improve! Why not? 
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Pensamos ser crucial identificar elementos válidos que consolidem a nossa posição 

económica actual e fortaleçam as nossas relações comerciais daqui em diante 
 

We think it is crucial to identify valid elements that consolidates our current economic position and 

strengthen our trade relations henceforth 

Acreditamos poder fazer uso das nossas ligações históricas e culturais para estimular o 

investimento mútuo India e Lusofonia 
 

We believe we can make use of our historical and cultural ties to encourage mutual investment and 

Lusophone India 

Pensamos que negócios globais devam ter necessariamente a força de parcerias globais e 

bem estabelecidas 
 

We think that global businesses must necessarily have the power of global partnerships and well-

established 

É este o espirito que nos trás aqui hoje como CE-CPLP That is the spirit that brings us here today as CE-CPLP 
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Desafiamos aos empresários, nossos pares, a refletirem connosco sobre as 

nossas relações: 

 

• Como estamos hoje? 

• Para onde vamos amanhã? 

• Qual o caminho a seguir para fazermos mais e melhor? 

 
We challenge entrepreneurs, our peers, to reflect with us on  our current relationships: 
 

• How are we today? 

• Where are we going tomorrow? 

• Which is the path to do more and better? 
 



“Muito Obrigado” 

Thank you 
 

SALIMO ABDULA 
PRESIDENTE 
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