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Xanana Gusmão, Ramos-Horta e Paul Collier juntos na 
  1ª Conferência Internacional sobre Estados Frágeis “Recursos Naturais, 

Resiliência e Desenvolvimento” 
 
Dia 25 de junho, o auditório da EDP, em Lisboa, acolhe a 1ª Conferência Internacional sobre 
Estados Frágeis “Recursos Naturais, Resiliência e Desenvolvimento”, organizada pelo g7+ e o 
Clube de Lisboa. Um encontro que reúne oradores como Xanana Gusmão, personalidade 
eminente do g7+, José Ramos-Horta, Prémio Nobel da Paz, e Paul Collier, um dos maiores 
especialistas mundiais sobre Estados Frágeis e governação dos recursos naturais. 

Conta-se com as contribuições de ministros de países membros do g7+ - como Francis Kai-Kai, 
ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Económico da Serra Leoa e presidente do g7+ 
e  Wali Ullah Zadran, ministro adjunto do Ministério de Minas e Petróleo do Afeganistão -, 
parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento - como Jorge Moreira da Silva, OCDE -, 
representantes do setor privado - como John Grant, Anadarko e Luís Amado, EDP -, thinktanks 
e organizações da sociedade civil - como Audrey Gaughran, Natural Resources Governance 
Institute -, académicos - como Adebayo Olukoshi, International IDEA, Vannak Chhun, 
Universidade do Camboja e Helena Freitas, Universidade de Coimbra -, e jornalistas – como 
Bárbara Reis, Público, e António Pereira Neves, LUSA. 

Hoje, mais de 1,5 mil milhões de pessoas vivem em países afetados por conflitos, 
maioritariamente ricos em recursos naturais valiosos. Muitos destes países encontram-se, 
porém, num círculo vicioso, possuindo recursos naturais mas não conseguindo assegurar uma 
adequada gestão e governação desses recursos. Uma governação sustentável, transparente, 
inclusiva e eficaz de recursos como a água/oceanos, a terra e as matérias-primas, torna-se 
assim fundamental para concretizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

É neste contexto que a 1ª Conferência Internacional sobre Estados Frágeis “Recursos Naturais, 
Resiliência e Desenvolvimento” visa partilhar experiências e contribuir para gerar novas 
perspetivas em matéria de governação e gestão de recursos naturais, rumo à paz, à resiliência 
e ao desenvolvimento. A primeira de uma série de Conferências bienais organizadas para dar a 
conhecer e debater os desafios enfrentados por países frágeis e afetados por conflitos. A OCDE 
- Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, o Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua I.P., a Câmara Municipal de Lisboa e o IMVF - Instituto Marquês de 
Valle Flor são parceiros desta iniciativa. 

Terá ainda lugar pela primeira vez, em Lisboa, a reunião ministerial anual do g7+, dias 26 e 27 
de junho, no Hotel Altis. Afeganistão, Burundi, Chade, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Guiné-
Conacri, Haiti, Iémen, ilhas Comores, ilhas Salomão, Libéria, Papua Nova Guiné, República 
Centro-Africana, República Democrática do Congo, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Somália, 
Sudão do Sul, Timor-Leste e Togo são os países integrantes do g7+, com quase 1,6 mil milhões 
de pessoas, mais de 20 % da população mundial.  
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Referências: 

Peça da RTP sobre o g7+, 23.06.2018 (relativo à conferência de 25.06.19) 

Entrevista do DN a Hélder Costa, Secretário-Geral do g7+, 21.09.2018 

 “Os desafios da fragilidade estão hoje entre os principais desafios do desenvolvimento global. 
Enfrentá-los com sucesso é uma condição fundamental para garantirmos que ninguém é 
deixado para trás” - Hélder da Costa, Secretário-Geral do g7+ 

"Fragile States, Better Security and Management of Natural Resources", por Paul Collier, um 
dos maiores especialistas mundiais sobre Estados Frágeis e governação do recursos naturais, 
na TEDxOxford 

“Change in the societies at the very bottom must come predominantly from within; we cannot 
impose it on them”.  - Paul Collier, Oxford University 

Entrevista sobre o livro The Bottom Billion (Oxford University Press, 2007), de Paul Collier 
(The Lionel Gelber Prize 25th Anniversary: Sir Paul Collier) 

Entrevista sobre o livro The Future of Capitalism: Facing The New Anxieties (2018), de Paul 
Collier (Universidade de Oslo) 

Opiniões sobre as questões da governação nos países dependentes de recursos minerais, de 
Audrey Gaughran,  com vasta experiência nas questões que envolvem as empresas, o 
investimento e os seus impactos (sociais, direitos humanos, ambientais), bem como a 
governação e transparência na gestão dos recursos naturais 

 

 

 

 

 

O g7+ é uma organização intergovernamental criada em 2010 para analisar e defender a posição dos países 
frágeis no reforço da resiliência e do desenvolvimento, bem como para partilhar experiências sobre a construção 
da paz e do Estados em países frágeis e afetados por conflitos. Tem dialogado com as instituições 
multilaterais, exigido uma maior atenção da comunidade internacional, e defendido uma liderança dos países nos 
seus processos de desenvolvimento, de construção da paz e do Estado. Tem agora  sua sede europeia em Lisboa.  

O Clube de Lisboa é uma associação criada em 2016 para aumentar o conhecimento, promover debate, o 
pensamento crítico e novas perspetivas sobre os desafios globais geopolíticos e geoeconómicos que têm impacto 
no desenvolvimento sustentável e nas condições de vida das gerações futuras. 


