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CONTEXTUALIZAÇÃO DO EVENTO  

O Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação (CEADI) promove 

nos dias 7, 8 e 9 de janeiro do ano 2020 o Ciclo de Diálogos sob lema "PENSAR 

PALOP, O PRESENTE E O FUTURO". O evento tem como objetivo promover um 

espaço de reflexão num formato inovador, propício à troca de experiências e ao debate 

de questões atuais e das necessidades futuras dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP). Pretende-se, assim juntar académicos, especialistas, 

representantes políticos desta vasta comunidade para discorrerem sobre temas e 

preocupações que são comuns aos Estados membros, a saber: Mobilidade no PALOPs, 

poder local, política orçamental, mudanças climáticas, economia digital.  

Este diálogo decore em plataforma digital, o que facilitará a sua acessibilidade a uma 

escala global particularmente aos dos PALOPs, e a todos que dela partilham e se 

interessam.  

A programação dos CICLOS DE DIÁLOGOS inclui três painéis por dia, nas três 

primeiras seções focar-se-ão nos seguintes temas:  

PAIENL 1: Mobilidade e sustentabilidade demográfica 

PAINEL 2: Poder Local e Participação Cívica no processo democrático 

PAINEL3: Política orçamental: eficácia, sustentabilidade, equidade e controle 

democrático  

No segundo dia serão abordadas as seguintes reflexões para cada seção: 

PAIENL 1: Governação eletrónica e reforma do Estado nos PALOP  

PAIENL 2: Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável  

PAINEL 3: Os desafios do Ensino superior na era digital no PALOP  

No terceiro e último dia discutir-se-á em cada seção os seguintes tópicos:  

PAIENL 1: Jovem e o Futuro dos PALOPs 

PAIENL 2: Compromissos dos Estados: Tratados Internacional e os mecanismos 

dos direitos humanos  

PAIENL 3: O Custo da Saúde: O impacto da CONID19 

 

Após o término dos primeiros CICLOS DE DIÁLOGOS "PENSAR PALOPs, O 

PRESENTE E O FUTURO", será produzido um documento único com base nas 

intervenções de cada painelista após a apreciação e aprovação dos textos.  
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PROGRAMA SEÇÕES Online  

Dia 7: Quinta-Feira 
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PAIENL 1: Mobilidade e sustentabilidade demográfica 

 

Inicio: 10h00 

Termino: 11h00 

 

Moderador: 

1-Painelista: 

2-Painelista:  

3-Painelista: 

PAINEL 2: Poder Local e Participação Cívica no processo democrático 

Inicio: 11h30 

Termino: 12h30 

 

Moderador: 

1-Painelista: 

2-Painelista: 

3-Painelista: 

PAINEL 3: Transparência orçamental: eficácia, sustentabilidade, equidade 

e controle democrático 

Inicio: 14h00 

Termino: 15h00 

 

Moderador:  

1-Painelista 

2-Painelista: 

3-Painelista: 
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Dia 18: Sexta-Feira 
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PAIENL 1: Governação eletrónica e reforma do Estado  

 

Inicio: 10h00 

Termino: 11h00 

 

Moderador: 

1-Painelista:  

2-Painelista: 

3-Painelista:  

PAIENL 2: Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável  

Inicio: 11h30 

Termino: 12h30 

 

Moderador: 

1-Painelista:  

2-Painelista: 

3-Painelista:  

PAINEL 3: Os desafios do Ensino superior na era digital no PALOP 

Inicio: 14h00 

Termino: 15h00 

 

Moderador: 

1-Painelista: 

2-Painelista: 

3-Painelista: 
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 Dia 19: Sábado   
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PAIENL 1: A juventude e o Futuro dos PALOPs 

 

Inicio: 10h00 

Termino: 11h00 

 

Moderador: 

1-Painelista:  

2-Painelista:  

3-Painelista:  

PAIENL 2: Compromissos dos Estados: Tratados Internacional e os 

mecanismos dos direitos humanos 

Inicio: 11h30 

Termino: 12h30 

 

Moderador: 

1-Painelista:  

2-Painelista: 

3-Painelista: 

PAIENL 3: O Custo da Saúde: O impacto da CONID19 

Inicio: 14h00 

Termino: 15h00 

 

Moderador: 

1-Painelista: 

2-Painelista: 

3-Painelista: 

*Os fusos horários são de Cabo Verde.  

Após o painel de abertura – que contará com representantes do PALOPs em Cabo Verde 

estão programadas três palestras por dia.  
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ORGANIZAÇÃO 

 

O Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação (CEADI) é uma 

organização científica, dedicada a publicação, produção e promoção de estudos 

aplicados em todas as áreas do conhecimento, através de uma abordagem inter e 

transdisciplinar, do tipo associativo e de utilidade pública. Em termos de conhecimento 

geral, caraterizamo-nos como uma Think Tank. 

Desde a sua idealização à constituição, foi definido um modelo de investigação com e 

para à sociedade, promovendo abordagens críticas face aos desafios prementes das 

sociedades contemporâneas particularmente, a educação, saúde, justiça, economia, 

novas tecnologias, inovação, cultura, direitos africanos, direitos humanos, cidadania 

africana, resiliência, governação, meio ambiente, emergias renováveis, economia azul, 

mudanças climáticas, e demais campos científicos cujo interesse direta ou indiretamente 

traduz em solução. 

A missão do CEADI é garantir que o conhecimento gerado através dos estudos 

científicos seja plenamente utilizado em prol do Desenvolvimento e a Inovação de Cabo 

Verde e dos PALOP-TL. 

Com base nesta visão definimos como missão principal promover a cultura de 

investigação científica, tecnológica e inovadora, que influencia comportamentos para o 

desenvolvimento, tanto a nível nacional como internacional. 

Os nossos principais valores orientam a maneira como empreendemos nosso trabalho. 

Nós acreditamos: na inclusão, na cooperação, responsabilidade, criatividade e inovação, 

justiça social, participação, cidadania africana, parcerias e redes, sustentabilidade, 

multiculturalidade e respeito pelas diferenças. 
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CONTEXTO 

 

"O mais importante na ciência não é 

encontrar novos factos, mas sim descobrir 

novas maneiras de pensar sobre eles" 

William Lawrence Bragg 

Volvidos cerca de 45 anos das suas independências (1975-2020), os Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (os PALOP-TL), A vitória com jogo estrangeiro foi marcada 

a partir de uma comunhão entre os povos da expressão portuguesa os PALOPs foi 

instituído em 1979, para dar continuidade o plano de cooperação tida no período 

colonial, em domínio de desenvolvimento dos seus países. 

É tempo para realizar um balanço lúcido e fazer uma avaliação objetiva do percurso 

histórico, político, cultural e socioeconómico do período pós-independências: vários 

projetos e protocolos de cooperação foram realizadas. 

Os cinco países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) – nomeadamente 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe -começaram a 

cooperar na década de 1970 e continuaram a trabalhar em conjunto após a 

independência. Em 1985, os PALOPs juntaram-se ao Grupo África Caraíbas Pacífico 

(ACP). O primeiro programa de cooperação regional UE-PALOP teve início em 1992. 

Em 2007, Timor-Leste tornou-se o sexto membro e o Grupo PALOP passou a se 

chamar PALOP e Timor-Leste (PALOP-TL). 

Apesar da descontinuidade geográfica e dos diferentes níveis de desenvolvimento, o 

grupo PALOP-TL compartilha uma forte identidade baseada em uma língua comum. 

Até à data, a cooperação PALOP-TL tem favorecido uma dupla integração: nas regiões 

geográficas de proximidade e na comunidade dos países de língua oficial portuguesa. 

Coesão e propriedade têm caracterizado a dinâmica de grupo dos PALOPs-TL ao longo 

do tempo. Esta cooperação sui generis entre a UE e os PALOPs-TL visa promover laços 

através do intercâmbio de know-how e melhores práticas em áreas políticas específicas 

de interesse mútuo, onde a língua comum contribui para um valor acrescentado especial. 

A parceria PALOP-TL e UE demonstrou uma forma inovadora de cooperação Sul-Sul, 

com vantagens comparativas à sua cooperação bilateral e regional. 

mailto:info@ceadi.cv
http://www.ceadi.cv/


Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação 

Assomada, Santa Catarina, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 

E-mail: info@ceadi.cv   Site: www.ceadi.cv  Tel. (+238) 9948252 

 

 

 

 

Importa antes de mais destacar que esse período não pode ser visto como “tempo 

perdido” nem tampouco como um contínuo fracasso. Deve ser visto antes, como uma 

fase de experiências, encontros, convívio, buscas, autodescoberta e de aquisição de 

conhecimento, toda via, foram períodos caracterizados pelas descobertas de 

potencialidades e de recursos, de limitações e carências, de debilidades e perversões. 

Neste sentido, impõe-se refletir profundamente sobre as conquistas e as dificuldades, 

pesem embora as suas diferenças institucionais, dos PALOPs-TL a diversidade das 

condições socias e culturais interferem tanto quanto no seu sistema de organização 

democrática, ou seja, de Estado do direto. Mesmo assim conheçeu avanços e recuos 

significantes que outrossim serve de lições e ilações para presente e futuro. Os 

PALOPs-TL tem muito que dar pelo seu continente: rica na sua diversidade cultural, 

económico e ambiental. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-verde e São Tomé e 

Príncipe.  
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