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Fundação Calouste Gulbenkian

a conferência pretende analisar a Parceria ue-África - incluindo os 
resultados da iV Cimeira, realizada a 2-3 de abril de 2014 – e 
debater as oportunidades e desafios das relações entre os 
dois continentes, agora e nos próximos anos, num contexto 
de dinâmicas continentais e globais em rápida mutação. tendo 
como base a necessidade de uma transformação política e de 
mentalidades nestas relações, os debates incidem sobre: 

¬ as principais mudanças nas prioridades, necessidades, 
expetativas e ambições de ambos os continentes nos 
últimos anos, analisando o que foi conseguido e como foram 
abordados os desafios recorrentes;

¬ o valor acrescentado das relações ue-África em face da 
diversificação crescente de fluxos e de parceiros para 
África, bem como o potencial de reforço do diálogo e da 
cooperação entre esta multiplicidade de intervenientes;

¬ o que deverá a parceria tentar atingir no futuro e em que 
aspetos se devem centrar as duas partes, para assegurar 
maior participação, melhor cooperação e um diálogo 
político reforçado, incluindo sobre assuntos globais.

the conference intends to look back at what the eu-africa 
partnership has achieved so far – including the outcomes of 
the iV summit – and exchange views about the opportunities 
and challenges to eu-africa relations now as in the next few 
years, in a context of rapidly evolving continental and global 
dynamics. Having as basis the need for a political and mental 
shift in these relations, the debates will focus on:

¬ the main changes in the priorities, needs, expectations 
and ambitions of both continents in recent years, 
assessing what has been achieved and how persistent 
challenges have been addressed;

¬ the added-value of eu-africa relations vis a vis the growing 
diversification of flows and partners for africa, as well as the 
potential for increased dialogue and cooperation between this 
multitude of players;

¬ What should the partnership aim at in the near future and where 
should both parties focus on to ensure broader participation, improve 
cooperation and reinforce political dialogue, including on global issues. 
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9h30 Abertura & keynote Speech
luís reto  
reitor do isCte-iul

Paulo nasCimento   
ViCe- Presidente, Camões – instituto da CooPeração e 
da línGua

Presidência da mesa:  
Paulo telles de Freitas  
Presidente do ConselHo de administração, instituto 
marquês de Valle Flôr

Keynote Speech: 
luis amado  
antiGo ministro dos neGóCios estranGeiros, PortuGal

10h30 Coffee-break

11h00 Os resultados da iV Cimeira Ue-África
rené kouassi  
diretor de assuntos eConómiCos, Comissão da união 
aFriCana, adis abeba  
Françoise moreau  
diretora da unidade da ParCeria ÁFriCa-ue e da FaCilidade 
de Paz Para ÁFriCa, Comissão euroPeia, bruxelas

marta martinelli  
oPen soCiety Foundations

Comentários:   
Geert laporte  
euroPean Centre For deVeloPment PoliCy manaGement,  
maastriCHt

moderador:   
Carolina quina  
Consultora sénior sobre as relações ue-ÁFriCa  

13h00  Almoço livre

14h30 África, europa e Atores emergentes
obadiah mailafia  
CHeFe de Gabinete do seCretÁrio Geral do GruPo de 
estados de ÁFriCa, Caraíbas e PaCíFiCo (aCP), bruxelas

oladiran bello  
soutH aFriCa institute oF international aFFairs, 
JoanesburGo

Chris alden  
diretor do ProGrama de ÁFriCa lse-ideas, london sCHool 
oF eConomiCs and PolitiCal sCienCe, londres

Comentários:   
alex Vines  
diretor de inVestiGação e do ProGrama ÁFriCa, CHatHam 
House (riia), londres

moderador:  
Clara Carvalho  
Centro de estudos internaCionais, isCte-iul

16h00 Coffee-break

16h30 Prioridades para o Futuro: A Parceria 
 Ue-África e os desafios Globais 

serguei ouattara  
Presidente, Câmara de ComérCio ue-ÁFriCa, bruxelas

olusegun akinsanya  
embaixador, diretor reGional, institute For seCurity 
studies, adis abeba

José manuel briosa e Gala  
assessor do Presidente da Comissão euroPeia Para 
ÁFriCa e Para o desenVolVimento no âmbito do G8

Comentários:  
Victor ângelo  
VoGal do ConselHo de administração da Fundação 
PeaCenexus, suíça, e antiGo seCretÁrio-Geral adJunto e 
rePresentante esPeCial das nu

moderador:  
Fernando Jorge Cardoso  
instituto marquês de Valle Flor

18h00 Conclusões e encerramento
nick Westcott 
diretor Para ÁFriCa, serViço euroPeu de ação externa, 
bruxelas

rui machete   
ministro de estado e dos neGóCios estranGeiros

línguas de trabalho: inglês, Francês e Português (tradução simultânea disponível) Working languages: english, French and Portuguese (translation available)

9h30 Opening Session & Keynote Speech
luís reto 
reCtor oF tHe uniVersity isCte-iul

Paulo nascimento  
ViCe-President, Camões - institute For CooPeration  
and lanGuaGe

Chair:  
Paulo telles de Freitas 
CHairman oF tHe board, instituto marquês de Valle Flôr 

Keynote Speech: 
luis amado 
Former minister oF ForeiGn aFFairs, PortuGal 

10h30  Coffee-break

11h00 Assessing the outcomes of the 
 iV eU-Africa Summit

rené kouassi 
direCtor oF eConomiC aFFairs oF tHe aFriCan union 
Commission, addis ababa  

Françoise moreau 
Head oF unit For aFriCa-eu PartnersHiP and aFriCan 
PeaCe FaCility, euroPean Commission, brussels

marta martinelli 
oPen soCiety Foundations

Comments:   
Geert laporte 
euroPean Centre For deVeloPment PoliCy manaGement,  
maastriCHt

Chair:   
Carolina quina 
senior Consultant on aFriCa-eu relations  

13h00  lunch

14h30 Africa, europe and emerging Actors
obadiah mailafia 
CHeF de Cabinet oF tHe sG oF tHe aFriCan, Caribbean and 
PaCiFiC (aCP) GrouP oF states, brussels

oladiran bello 
soutH aFriCa institute oF international aFFairs, 
JoHannesburG

Chris alden 
direCtor oF lse-ideas aFriCa ProGramme, london sCHool 
oF eConomiCs and PolitiCal sCienCe, london

Comments:   
alex Vines 
researCH direCtor and Head oF tHe aFriCa ProGramme, 
CHatHam House (riia), london

Chair:  
Clara Carvalho 
Centre oF international studies, isCte-iul

16h00  Coffee-break

16h30 Prioritising the future: The eU-Africa 
 Partnership and global challenges  

serguei ouattara 
President, eu-aFriCa CHamber oF CommerCe, brussels

olusegun akinsanya 
ambassador, reGional direCtor, institute For seCurity 
studies, addis ababa

José manuel briosa e Gala 
sPeCial adVisor to tHe euroPean Commission President 
on aFriCa and deVeloPment WitHin G8

Comments:  
Victor ângelo 
member oF tHe board, PeaCenexus Foundation, 
sWitzerland, and Former under-seCretary-General  
oF tHe united nations

Chair:  
Fernando Jorge Cardoso 
marquês de Valle Flor institute

18h00 Closing remarks
nick Westcott 
manaGinG direCtor For aFriCa, euroPean external 
aCtion serViCe, brussels

rui machete 
minister For ForeiGn aFFairs, PortuGal

PrOGrAmme PrOGrAmA


