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Em setembro de 2015 a Assembleia Geral das
Nações Unidas aprovou os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, dando um novo
ímpeto ao combate pelo fim da pobreza e pela
preservação do planeta. Isto ocorre quase 
60 anos após o início das independências 
e num contexto de retoma do crescimento em
muitos países africanos. Após cerca de três
décadas de estagnação e empobrecimento, 
a partir do início do século e em resultado da
procura crescente de matérias-primas 
e energia, as exportações aumentaram 
e o interesse de investidores e de alguns
novos atores, com particular relevo à China,
mudaram o cenário macroeconómico 
e político em vastas áreas do continente
africano. As relações com a Europa, até agora
modeladas a partir de sucessivos acordos 
no âmbito dos países de África, Caraíbas 
e Pacífico, estão a ser reequacionadas, na
medida em que as circunstâncias do
desenvolvimento se alteraram, em que
surgiram novos atores e em que assistimos 
a uma consolidação da União Africana. 
A Fundação Portugal-África, no seu 
20º aniversário, promove esta Conferência
Internacional para debater os principais
desafios globais e de desenvolvimento que
África enfrenta, o papel dos atores externos 
e as perspetivas de mudança nas relações
com a Europa e Portugal. No Ano Europeu
para o Desenvolvimento, esta conferência 
é um contributo independente para o debate
sobre caminhos futuros para África.

In September 2015 the UN General
Assembly approved the Sustainable
Development Goals, fostering 
a transformative agenda to end poverty and
to preserve the planet. This takes place 
almost 60 years after the surge of
independences and in a context where most
African countries returned to growth. After
three decades of stagnation and
impoverishment, since the beginning of the
century and as a result of a rise on the
demand of commodities and energy, African
exports increased and the interest of
investors and new players, namely China,
helped to change the macroeconomic and
political scenario in vast areas of the
continent. Relations with Europe, so far
modeled through a range of Agreements with
Africa, Caribbean and Pacific countries, are
being reshaped taking into account new
development circumstances, the increased
engagement of new players and also the
consolidation of the African Union project. 
The Portugal-Africa Foundation, on the
occasion of her 20th anniversary promotes
this International Conference, to debate
major global and development challenges 
in African countries, the role of external
players and the perspectives for change 
in the relationship with Europe and Portugal.
In the European Year for Development this
Conference intends to be a contribution for
the debate on the future of Africa.
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A Conferência
The Conference 



09h30 | Abertura
Mário Soares, Presidente da Fundação 
Portugal-África, Presidente da República
Portuguesa (1986-1996)
Miguel Pereira Leite, Presidente da Assembleia
Municipal do Porto
Murade Isaac Murargy, Secretário-Executivo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

ORADOR CONVIDADO
Mário Machungo, Presidente do Conselho 
de Administração da Seguradora Internacional 
de Moçambique (SIM), Primeiro-Ministro 
de Moçambique (1986-1994)

11h00 > 11h30 Pausa-café  

11h30 > 13h00 África: na rota 
da globalização?
O século XXI marcou a retoma 
do crescimento em África após 30 anos 
de empobrecimento e marginalização. Apesar 
do crescimento ser tributário da procura 
de matérias-primas, houve um forte
investimento em infraestruturas e um
alargamento das classes médias, com um
redobrado envolvimento de atores externos.
Será que estamos a assistir ao fim da era
pós-colonial e à entrada de África no mundo
globalizado?

Elizabeth Sidiropoulos, Diretora, South Africa
Institute of International Affairs (SAIIA),
Joanesburgo
Chris Alden, Professor, London School 
of Economics, Londres
Mário Pizarro, Consultor, Vice-Governador 
do Banco de Angola (1982-1986), Luanda
Daniel Bach, Professor, Sciences-Po, Centre Emile
Durkheim, Bordéus

Programa 
Conferência Internacional – África, caminhos do futuro

Programme
International Conference – Africa, the ways ahead

09h30 | Opening 
Mário Soares, President of the Portugal-Africa
Foundation, Portuguese President (1986-1996)
Miguel Pereira Leite, President of the Oporto 
City Council
Murade Isaac Murargy, Executive-Secretary 
of the Community of Portuguese Speaking
Countries (CPLP)

GUEST SPEAKER
Mário Machungo, Chairman of the Board 
of Seguradora Internacional de Moçambique (SIM),
Prime-Minister of Mozambique (1986-1994)

11h00 > 11h30 Coffee-Break

11h30 > 13h00 Africa: ways for going
global?
Africa began to grow again in the last decade
following 30 years of impoverishment and
marginalisation. While growth is again largely
dependent upon commodities, strong
infrastructural investment was made and 
middle classes rose all over the Continent,
with a renewed interest of new and old
players. Are we witnessing the end of the
post-colonial era and the entering of Africa
into the globalised world?

Elizabeth Sidiropoulos, Director, South Africa
Institute of International Affairs (SAIIA),
Johannesburg
Mário Pizarro, Consultant, Deputy Governor of the
Central Bank of Angola (1982-1986), Luanda
Chris Alden, Professor, London School of
Economics, London
Daniel Bach, Professor, Sciences-Po, Centre Emile
Durkheim, Bordeaux
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MODERADOR
Fernando Costa Lima, Administrador do Banco
Português de Investimento, Porto

14h30 > 16h00 África-Europa: caminhos
de mudança?
As relações África-Europa apesar 
de próximas nunca foram fáceis. Atualmente,
o fluxo de refugiados que entra na Europa, em
resultado da guerra na Síria, do colapso da
Líbia, da violência do islamismo radical 
ou da procura por condições mínimas 
de sobrevivência, tem um forte impacto nas
perceções recíprocas e nas prioridades 
da cooperação. Considerando estes factos 
e o futuro da parceria de Cotonou, que
perspetivas de mudança se apresentam?

José Manuel Briosa e Gala, Assessor Especial
do Comissário Europeu do Desenvolvimento,
Bruxelas
Christine Hackenesch, Co-Coordenadora para
África, German Development Institute (DIE), Bona
Lorenzo Rinelli, Professor, Universidade 
da Califórnia – Rome Center Faculty, Roma
Adebayo Olukoshi, Diretor para África,
International IDEA, Adis Abeba
MODERADOR
Fernando Jorge Cardoso, Investigador, Instituto
Marquês de Valle Flor (IMVF), Lisboa

16h00 > 16h30 Pausa-café

16h30 > 18h00 África-Portugal: uma
relação especial?
A relevância das relações com África é objeto
de consenso nacional e, em muitas capitais
africanas, Portugal é visto como um
facilitador de entendimentos políticos.
Apesar destas perceções, em resultado 
de constrangimentos financeiros e de outras
prioridades políticas, o país tem vindo 
a diminuir a sua presença na agenda 
da cooperação. As relações com África serão
mesmo estratégicas para Portugal?

CHAIR
Fernando Costa Lima, Member of the Board 
of Banco Português de Investimento, Oporto

14h30 > 16h00 Africa-Europe: ways for
change?
Africa-Europe relations were always close,
but never easy. Today, the flow of refugees
into Europe escaping from civil war in Syria,
the collapse of Libya, the spread of radical
jihadism or searching for survival is again
changing perceptions in Europe and Africa on
the priorities of cooperation. Considering
these realities and the future of the Cotonou
Partnership Agreement, what are the
prospects for change in these reciprocal
relations?

José Manuel Briosa e Gala, Special Adviser for
the EC Commissioner for Development, Brussels
Christine Hackenesch, Co-Regional Coordinator
for Africa, German Development Institute (DIE), Bonn
Lorenzo Rinelli, Professor, University of California
– Rome Center Faculty, Rome
Adebayo Olukoshi, Director for Africa,
International IDEA, Addis Ababa
CHAIR
Fernando Jorge Cardoso, Senior Researcher,
Institute Marquês de Valle Flor (IMVF), Lisbon

16h00 > 16h30 Coffee-Break

16h30 > 18h00 Africa-Portugal: 
a strategic partnership?
The relevance of a special relationship with
Africa is hardly contested in Portugal. In
many African capitals Portugal is seen as 
an honest broker and consensus builder.
However, financial constraints and other
political priorities have contributed to a
decreasing role of the country on the overall
cooperation agenda. Are relations with Africa
really strategic for Portugal?
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Mónica Ferro, Secretária de Estado Adjunta 
e da Defesa Nacional , Assistente 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
(ISCSP), Lisboa 
Carlos Sangreman Proença, Professor,
Universidade de Aveiro, Aveiro
Clara Carvalho, Diretora do Centro de Estudos
Internacionais, CEI-IUL, Lisboa
Victor Borges, Consultor, Ministro dos Negócios
Estrangeiros de Cabo Verde (2004-2008), Praia
MODERADOR
Hélder de Oliveira, Diretor Executivo, Fundação
Portugal – África, Porto

18h00 | Encerramento
Fernando Ulrich, Vice-Presidente do Conselho 
de Administração e Presidente Executivo do Banco
Português de Investimento
Irene Paredes, Vogal do Conselho Diretivo 
do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua
Francisco de Carvalho Guerra, Vice-Presidente
da Fundação Portugal – África

20h30 | Cerimónia
Jantar Comemorativo do 20º aniversário 
da Fundação Portugal-África (por convite)

CONVIDADO ESPECIAL
Luís Amado, Presidente do Conselho 
de Administração do BANIF, MInistro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros (2006-2011)

Mónica Ferro, Secretary of State Assistant to The
Minister And of National Defense, Member of the
Faculty of the Higher Institute of Social and
Political Sciences (ISCSP), Lisbon 
Carlos Sangreman Proença, Professor,
University of Aveiro, Aveiro
Clara Carvalho, Director of the Center for
International Studies, CEI-IUL, Lisbon
Victor Borges, Consultant, Minister of Foreign
Affairs of Cape Verde (2004-2008), Praia
CHAIR
Hélder de Oliveira, Executive-Director of the
Portugal–Africa Foundation, Oporto

18h00 | Closing
Fernando Ulrich, Deputy Chairman of the Board
and CEO of Banco Português de Investimento
Irene Paredes, Member of the Board of Camões 
– Institute of Cooperation and Language
Francisco Carvalho Guerra, Vice-President 
of the Portugal–Africa Foundation

20h30 | Ceremony
Commemorative Dinner of the 20th

anniversary of the Portugal-Africa
Foundation (by invitation)

SPECIAL GUEST
Luís Amado, Chairman of the Board of BANIF,
Minister of State and Foreign Affairs (2006-2011)
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Mais informações
sobre projetos 
e atividades em 

More information
on projects and
activities at
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