
 
 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Lisboa, 7 de fevereiro de 2019 

 

MACHARIA KAMAU E BERNARDO IVO CRUZ DEBATEM EM LISBOA 

“THE 2030 AGENDA: IS IT FEASIBLE?” 

 

 

O Clube de Lisboa, o Camões, I.P – Instituto da Cooperação e da Língua e a União das Cidades 

Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), com o apoio do Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) 

e da Câmara Municipal de Lisboa organizam a Lisbon Talk “The 2030 Agenda: Is it feasible?”, na 

próxima 2ª feira, dia 11 de fevereiro, às 17h30, na sede da UCCLA (Avenida da Índia, 110, Lisboa). 

  

A sessão vai debater a viabilidade de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, na sua ambição de promover um futuro mais justo, inclusivo e sustentável, tendo 

em conta os enormes desafios que atualmente se colocam à paz, à democracia e ao 

desenvolvimento no mundo. 

 

O painel conta com a participação de Macharia Kamau, Secretário dos Negócios Estrangeiros do 

Quénia e de Bernardo Ivo Cruz, Membro da Direção da SOFID, sendo moderada pela jornalista 

Cristina Peres, do Expresso. O embaixador Macharia Kamau foi fundamental para a aprovação 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enquanto copresidente e facilitador do grupo 

de negociação da Agenda 2030 nas Nações Unidas. 

 

A sessão decorre em inglês.  

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias aqui. 

 

As Lisbon Talk são sessões de debate com enfoque em assuntos relevantes da atualidade 

internacional, organizadas pelo Clube de Lisboa em parceria com outras organizações. 

 

Sobre o Clube de Lisboa 

O Clube de Lisboa visa promover Lisboa como cidade global e espaço de reflexão sobre temas prioritários 

da agenda internacional, com atenção particular aos desafios para Portugal e a Europa. clubelisboa.pt 

Sobre o Camões, I.P.  

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. tem por missão propor e executar a política de 

cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro. 

instituto-camoes.pt/ 

Sobre a UCCLA  

A UCCLA é uma associação intermunicipal de natureza internacional criada 1985. Tem como missão 

contribuir para o desenvolvimento e bem-estar das suas populações. www.uccla.pt 

 

 
 Contactos para a imprensa: 

Catarina Benedito | cbenedito@imvf.org | 213 224 192 
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