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África vai deixar de se relacionar com Europa na base da
ajuda ao desenvolvimento - especialista
15:47 Quinta feira, 13 de dezembro de 2012
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Lisboa, 13 dez (Lusa) -- Um responsável das Nações Unidas defendeu hoje em Lisboa que as relações entre Europa e
África estão a mudar e deixarão de se basear na ajuda ao desenvolvimento, "que fez pouco" pelo continente.
"África não vai continuar a relacionar-se com base na ajuda ao desenvolvimento. O paradigma está a mudar e as
mentalidades também estão a mudar", disse o diretor do Instituto Africano para o Desenvolvimento Económico e o
Planeamento, das Nações Unidas, numa conferência sobre "A parceria África-Europa em construção", a decorrer na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Para Adebayo Olukoshi, a mudança torna-se óbvia "quando Angola está a investir em Portugal".
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Estação de rádio prevê que Nelson Mandela tenha alta hoje e afirma que ele não está no hospital militar 1
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