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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DISCUTE DESAFIOS DA PARCERIA UNIÃO EUROPEIA-ÁFRICA
PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Data: 29 de abril de 2014
Hora: 9:45 horas
Local: Auditório 2 - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
No rescaldo da IV Cimeira UE-África, a conferência internacional “O jogo global mudou – qual
o papel das relações Europa-África?” vai reunir dezenas de especialistas europeus e africanos
para debater os temas fundamentais da construção da parceria euro-africana nos próximos
anos. O encontro, que irá decorrer no próximo dia 29 de abril de 2014 na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, contará a com a presença do antigo e do atual Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Luís Amado e Rui Machete.
Alterações climáticas, paz e segurança, direitos humanos e economia e emprego foram alguns
dos temas em debate na última Cimeira UE-África, que teve lugar nos dias 2 e 3 de abril de
2014, em Bruxelas. Os resultados deste importante encontro internacional e as principais
mudanças nas prioridades, expetativas e ambições de ambos os continentes nos últimos anos,
serão alguns dos temas em discussão no seminário “O jogo global mudou – qual o papel das
relações Europa-África?”.
A crescente diversificação de fluxos e de parcerias externas em África e o seu impacto nas
relações UE-África, bem como a possibilidade de reforço do diálogo e da cooperação entre
esses intervenientes estará também em cima da mesa. Serão ainda discutidas as prioridades
para o futuro das relações euro-africanas e de que forma será possível conciliar interesses
divergentes, facilitar a realização de objetivos comuns e responder de forma efetiva aos
desafios globais.
Todas as sessões têm entrada livre, mediante inscrição prévia, e contam com diversos
oradores convidados. O antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Luís Amado, que
assinou a estratégia conjunta UE-África na Cimeira de Lisboa durante a Presidência Portuguesa
da União Europeia em 2007, fará um discurso de abertura na conferência. A sessão de
encerramento contará com a presença de Rui Machete, Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros português.
O seminário terá também as intervenções de reconhecidos intervenientes nesta matéria, entre
os quais René Kouassi, diretor de Assuntos Económicos da Comissão da União Africana em
Adis Abeba, Obadiah Mailafia, chefe de gabinete do secretário-geral do grupo de Estados de
África, Caraíbas e Pacífico (ACP), em Bruxelas e José Manuel Briosa e Gala, assessor do
presidente da Comissão Europeia para África e para o Desenvolvimento no âmbito do G8.
A conferência “O jogo global mudou – qual o papel das relações Europa-África?” é organizada
pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pelo CEI-IUL – Centro de Estudos Internacionais do
ISCTE/IUL, pelo European Centre for Development Policy Management (ECDPM); Europe-

Africa Policy Research Network (EARN) e conta com o patrocínio do Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P. e o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.
Programa completo disponível em:
http://issuu.com/imvf/docs/confeuropaafrica_flyer_final/2?e=2011097/7452544

Sobre o Instituto Marquês de Valle Flôr:
O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) que tem por missão a promoção do desenvolvimento
socioeconómico e cultural nos países de língua portuguesa.
No terreno desde 1989 e com mais de 20 anos de experiência, o Instituto tem atualmente a
seu cargo a gestão de cerca de 30 projetos, nas áreas de Cooperação para o Desenvolvimento,
Educação para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária e de Emergência.
Os projetos de Cooperação para o Desenvolvimento são desenvolvidos nos países de língua
oficial portuguesa e visam contribuir para a erradicação da pobreza, procurando alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio ao atuar nos setores: Saúde, Educação, Atividades
geradoras de rendimento, Desenvolvimento rural integrado, Segurança alimentar,
Infraestruturas, Ambiente, Reforço institucional, Capacitação, Direitos Humanos.
O IMVF é membro de várias redes que dão voz ao setor das ONG, quer através da celebração
de protocolos de cooperação com diversos parceiros, nacionais quer internacionais, quer pela
participação em espaços de debate e difusão de informação sobre questões relativas ao
desenvolvimento, como a Plataforma Portuguesa das ONGD, o CONCORD, e o Oneworld. É
ainda membro do Centro Português de Fundações e do European Foundation Centre.
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