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PROGRAMA 

09h30 Abertura
“Porque necessitamos de garantir 
processos de Desenvolvimento coerentes, 
transformadores e mobilizadores?“
Luís Faro Ramos, Presidente, Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua
Jorge Moreira da Silva, Diretor da Cooperação para o 
Desenvolvimento, OCDE
Susana Réfega, Diretora Executiva da FEC

10h15 Segurança e Desenvolvimento
Lívia Franco, Professora e Investigadora Residente, 
Universidade Católica Portuguesa
Ana Santos Pinto, Professora Auxiliar, Departamento de 
Estudos Políticos, Universidade Nova de Lisboa
moderadora 
Ana Isabel Xavier, Professora e Investigadora, ISCTE - 
Instituto Universitário de Lisboa

11h30  Pausa justa

11h45 Soberania Alimentar e Desenvolvimento
Alfredo Sendim, Herdade do Freixo do Meio e Movimento 
Pessoas pelo Clima 
Manuel Correia, Professor, Instituto Superior Agronomia (ISA)
moderador 
Francisco Sarmento, Chefe do Escritório de Informação FAO 
em Portugal e CPLP

13h00  Almoço

14h30  Migrações e Desenvolvimento
Pedro Calado, Alto-comissário para as Migrações
André Costa Jorge, Diretor do Serviço Jesuíta de Apoio aos 
Refugiados
moderadora 
Graça Franco, Rádio Renascença

15h45  Pausa justa

16h00  Alterações Climáticas e Desenvolvimento
Giulia Bondi, Climate Justice and Energy Officer CIDSE 
Filipe Duarte Santos, Presidente, Conselho Nacional do 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
moderador 
Tiago Melo Cartaxo, Investigador, Faculdade de Direito  
da UNL

17h15  Encerramento
“Qual a importância do Desenvolvimento 
Global na construção de um mundo mais 
justo, mais inclusivo, mais digno e mais 
sustentável?”
Mónica Ferro, Diretora, Escritório Regional do Fundo das 
Nações Unidas para a População 
Patrícia Magalhães Ferreira, Investigadora, Autora dos 
Estudos Coerência.pt
Ana Isabel Castanheira, Coordenadora da Unidade de 
Cidadania Global do IMVF
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09h45 Abertura
“Porque necessitamos de garantir 
processos de desenvolvimento coerentes, 
transformadores e mobilizadores? “

10h30 Segurança e Desenvolvimento
É impossível alcançar o desenvolvimento sustentável sem 
paz e segurança, bem como garantir uma paz duradoura 
sem desenvolvimento. Sendo uma das causas da pobreza 
também causas de conflito, a UE deve dar uma resposta 
concreta à raiz dos problemas e apostar em abordagens 
integradas e coerentes no combate à pobreza, à insegurança 
e à violência. 

11h30  Pausa justa

11h45 Soberania Alimentar e Desenvolvimento
Temos assistido a nível europeu, a um reforço das políticas 
para equilibrar o consumo e o desperdício, alertando cada 
vez mais os cidadãos e as indústrias para o desperdício 
alimentar. Nos países em desenvolvimento, contudo, 
milhares de pessoas não têm garantidas as condições 
mínimas para a sua soberania alimentar, enfrentando 
a escassez, o elevado preço dos alimentos e as fracas 
condições de produção, armazenamento e transporte. Entre 
o desperdício e a escassez é fundamental que a política da 
UE tenha em conta os compromissos internacionais e que 
seja verdadeiramente capaz de resolver o maior problema 
solucionável que hoje enfrentamos: a fome.

13h00  Almoço

14h30  Migrações e Desenvolvimento
As migrações têm sido apontadas pela União Europeia 
como um dos principais motores de desenvolvimento. É 
através do Diálogo de Alto Nível com as Nações Unidas 
que se pode avançar a agenda mundial sobre migrações e 
desenvolvimento, e promover medidas concretas que tenham 
um impacto significativo na vida dos migrantes e das suas 
comunidades. A securitização deste tema tem prejudicado 
a promoção da migração e da mobilidade enquanto fator 
de desenvolvimento dos países de origem e de destino. 
Encaramos de facto as migrações como um fator de 
progresso humano e económico, ou os mitos e desconfianças 
associados a este fenómeno continuam a persistir?

15h45  Pausa Justa

16h00  Alterações Climáticas e Desenvolvimento
O financiamento da luta contra as alterações climáticas 
deve ser complementado por uma ação coerente de apoio 
aos países em desenvolvimento para que estes sejam 
capazes de mitigar esses efeitos, bem como por planos 
de desenvolvimento nacionais, estratégias políticas, 
instrumentos, mecanismos e legislação que promovam a 
atuação do setor privado e da sociedade civil. A Conversão 
da contínua degradação ambiental a que assistimos só será 
possível com o pleno respeito pelos Bens Comuns Globais, 
com o repensar da nossa pegada ecológica e com a alteração 
dos padrões de consumo. 

17h15  Encerramento
 “Qual a importância do Desenvolvimento na 
construção de um mundo mais justo, mais 
inclusivo, mais digno e mais sustentável?”
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