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Parceria África-Europa debatida em Lisboa 

 

Antecipando a próxima Cimeira UE-África prevista para 2014, a conferência 

internacional “A Parceria África-Europa em Construção: que Futuro?”, que 

terá lugar nos próximos dias 13 e 14 de Dezembro, na Sala 2 da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai debater alguns dos temas 

fundamentais na construção da parceria euro-africana e na cooperação 

para o desenvolvimento nos próximos anos.  

Ao longo de dois dias, irão decorrer quatro sessões e um painel, onde serão 

abordadas questões como a segurança, o ambiente, a governação e o crescimento 

e marcará transversalmente os debates a definição de uma agenda global para o 

desenvolvimento pós-2015. 

A conferência “A Parceria África-Europa em Construção: que Futuro?” visa assim 

refletir sobre as prioridades e objetivos do Desenvolvimento nos próximos anos, 

bem como sobre o quadro das relações entre a União Europeia e África, para as 

quais contribuem a investigação prática e os debates multidisciplinares que reflitam 

a complexidade crescente das novas dinâmicas globais.  

Todas as sessões têm entrada livre, mediante marcação prévia, e contam com 

diversos oradores convidados, nomeadamente especialistas e membros da Europe-

Africa Policy Research Network (EARN), uma rede uma rede de investigação e 

promoção do diálogo político entre os dois continentes. 



Entre os oradores, destaque para Adebayo Olukoshi, Diretor do UN African 

Institute for Economic Development and Planning (IDEP) e Diretor Executivo, Africa 

Governance Institute (AGI), Dacar; J. K. Shinkaiye, Embaixador, antigo chefe de 

Gabinete do Presidente da Comissão da União Africana; Victor Ângelo, Vogal do 

Conselho de Administração da Fundação PeaceNexus, Suíça, e Antigo Secretário-

Geral Adjunto e Representante Especial das NU; Françoise Moreau, Diretora da 

Unidade Pan-Africana DEVCO, Comissão Europeia Africana, Abuja; e Luís Brites 

Pereira, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. 

A conferência “A Parceria África-Europa em Construção: que Futuro?” é organizada 

pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), o Instituto de Estudos Estratégicos e 

Internacionais (IEEI) e o Centro de Estudos Africanos do ISCTE-IUL (CEA), em 

parceria com o European Centre for Development Policy Management (ECDPM). A 

iniciativa conta com o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, bem 

como da Fundação Portugal-África e da Fundação Gulbenkian. 

Sobre o Instituto Marquês de Valle Flor: 

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 actualmente a 
seu cargo a gestão de cerca de 30 Projectos, nas áreas de Cooperação para o 
Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária e de Emergência. 
 

Os projectos de Cooperação para o Desenvolvimento são desenvolvidos nos países de 

língua oficial portuguesa e visam contribuir para a erradicação da pobreza, procurando 
alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio ao actuar nos sectores: Saúde, 
Educação, Actividades geradoras de rendimento, Desenvolvimento rural integrado, 
Segurança alimentar, Infra-estruturas, Ambiente, Reforço institucional, Capacitação, Direitos 
Humanos 
 

Os projectos de Educação para o Desenvolvimento (ED), realizados em Portugal e na Europa, 
assentam num processo educativo através do qual o IMVF pretende melhorar a percepção e 
consciência crítica sobre o mundo em que vivemos, sensibilizando a sociedade civil para as 
desigualdades locais e globais e desenvolvimento sustentável das populações. 
 
O IMVF é membro de várias redes que dão voz ao sector 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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