
3.ª edição das Conferências de Lisboa 
“O Desenvolvimento em Tempos de 
Incerteza” em maio de 2018 - colaboração 
na preparação e na realização, bem como 
na edição do livro da conferência

Elaboração de um artigo para publicação em 
revista científica internacional e coedição 
de número especial da Revista Cadernos de 
Estudos Africanos do ISCTE-IUL - concretização 
de Protocolo assinado com a Fundação 
Gulbenkian e o Camões, IP em 2015

Colaboração na preparação e 
realização do 3.º Seminário de Verão 
Global Challenges, resultante de 
Protocolo com o ISCTE-IUL e under 
the banner of the Lisbon Conferences 

2.ª edição das Conferências de Lisboa  
“A Globalização do Desenvolvimento” em maio 
de 2016 - colaboração na preparação e realização, 
bem como na edição do livro da conferência

Participação nas atividades do Clube 
de Lisboa - realização e edição de 2 
Lisbon Talks, entre outras atividades

Elaboração e edição online de Estudos, 
Policy Papers, Debate Papers e Briefs sobre 
temas do Desenvolvimento e da Cooperação
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2017 2013 – 2017

PORTUGAL
PORTUGAL

PORTUGAL PORTUGAL

PORTUGAL PORTUGAL

ESTUDOS 
ESTRATÉGICOS E DO 
DESENVOLVIMENTO

A fase que atravessamos de aceleração 
e de profundas mudanças globais levou 
à criação da área de estudos estratégi-
cos e do desenvolvimento, que procura 
acrescentar à normal atividade do IMVF 
uma dimensão think tank de análise de 
questões relevantes que condicionam o 
desenvolvimento e a cooperação. Temos 
produzido e publicado estudos e comuni-
cações diversas e privilegiamos o trabalho 
em parceria com diversas entidades, o que 
levou à nossa participação como membro 
fundador das Conferências de Lisboa em 
2013 e do Clube de Lisboa em 2016.

ATIVIDADES RECENTES



Colaboração na preparação e realização do 2.º Seminário de Verão “Global Challenges”
PORTUGAL
2016

Elaboração do estudo e da edição em livro “O Papel de Portugal na Arquitetura Global 
do Desenvolvimento: Opções para o Futuro da Cooperação Portuguesa” 
PORTUGAL
2015

Colaboração na preparação e realização do 1.º Seminário de Verão “Global Challenges”
PORTUGAL
2015

Colaboração na preparação e realização da 1.ª edição das Conferências de Lisboa de 
dezembro de 2014 sobre “A Globalização do Desenvolvimento”, bem como na edição 
do livro da conferência
PORTUGAL
2013 – 2015

Preparação e realização de partes do projeto,“Desenvolvimento, Cooperação e Relações 
Europa – África”, em parceria com o Camões, IP e o European Centre for Development 
Policy Management (ECDPM)
PORTUGAL
2013 – 2015

A NOSSA EXPERIÊNCIA NA ÁREA 
DOS ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

E DO DESENVOLVIMENTO DESDE 2013

FINANCIADORES/
PARCEIROS

(ATIVIDADES RECENTES) 


