Quarta, 27 de março

16.30 > Conferência de Abertura

16.00 > Sessão institucional de abertura
○○ Xosé Baamonde Silva, Decano Faculdade de Ciências Sociais e Comunicação.
○○ Manuel Correia da Silva, Vice-Cónsul de Portugal
na Galiza.
○○ Xosé Lago García, Sub-diretor Geral de Acção Exte-

○○ “A lingua portuguesa: um valor global” Filipa Soares,
Coordenadora da Rede de Ensino Português no Estrangeiro para Espanha e Andorra e Diretora do Centro de Língua Portuguesa do Camões I.P. em Madrid.
○○ Apresenta: Álvaro Xosé López Mira, Universidade de
Vigo.

rior e Cooperação Transfronteiriza, Diretor da GNP-

18.00 > Sessão Política

AECT, Junta de Galicia.

Representantes dos grupos parlamentares com repre-

○○ Xosé Leal Fariña, Deputado responsável cultura De-

sentação no Parlamento da Galiza.
○○ César Fernández, PPdG.

putação de Ponte Vedra.
○○ Miguel Anxo Fernández Lores, Presidente da Câma-

○○ Luis Villares, En Marea.
○○ Concepción Burgo, PSdG-PSOE.

ra Municipal de Ponte Vedra.
○○ Manuel Reigosa, Reitor da Universidade de Vigo.

○○ Olalla Rodil, BNG.

○○ Apresenta: Daniel González Palau, Diretor IGADI.

○○ Modera: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).

Quinta-feira, 28 de março
10.00 > Sessão Económica
○○ Hakan Casares Berg (Coordenador do Observatório
da Cultura Galega do Conselho da Cultura Galega,
dirige atualmente o Relatório «Conhecimento da
Língua Portuguesa, uma oportunidade para a Galiza»).

Internacional de Lusitanistas no período 2008-2014).
○○ Modera: Emilia García López (Responsável de Ação
Externa do Conselho da Cultura Galega).

16.00 > Sessão geopolítica

○○ Wesley Sá Teles Guerra (Fundador do CERES -

○○ João Casqueira (Investigador integrado no Centro

Centro de Estudos de Relaxamento Internacional e

de Estudos da População, Economia e Sociedade-

consultor da ABRACOMEX - Associação Brasileira
de

Comércio

Exterior,

analista

de

relações

internacionais e paradiplomacia económica).
○○ Luz Castro (IMAXIN, tecnologias da liguagem e
multimidia educacional).
○○ Modera: Manuel Vázquez (Presidente da Rede Galega de Empresa).

12.00 > Sessão Sociocultural
○○ Luzia Oca (Universidade de Trás-os-Montes e Alto

-CEPESE, Universidade do Porto).
○○ Maria Sousa Galito (Investigadora do CICS-NOVA,
Universidade Nova de Lisboa e CESA-CSG, ISEG Universidade de Lisboa).
○○ Luis Cardoso (Escritor de Timor Leste, foi representante do Conselho Nacional de Resistência de Maubere em Portugal).
○○ Modera: Ângelo Cristóvão (Vice-Presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa).

Douro, Prémio de Ciências Sociais VR 2014 “Cabo-

18.30 > Conferência de encerramento

verdianas em Burela”, membro da Comissão de

○○ “A Lei Paz Andrade como modelo de cooperação e

Igualdade do CCG).
○○ Germano Almeida (advogado e escritor cabo-verdiano, Prémio Camões 2018).
○○ Elias Torres Feijó (Universidade de Santiago de Compostela, Grupo Galabra, presidente da Associação

integração europeia” Xosé Carlos Morell (Empresario e Promotor da Iniciativa Paz Andrade, foi encarregado de apresentar a Iniciativa Paz Andrade no
Parlamento da Galiza em 2013).
○○ Apresenta: Roberto Mansilla (Secretário do IGADI).

APRESENTAÇÃO

Guiné Bissau, São Tome e Príncipe e Timor Leste, mas
também territórios como Macau na China, Goa na Ín-

As relações da Galiza com Portugal e com todos os

dia, ou o Departamento de Rivera no Uruguai, na fron-

territórios de língua oficial portuguesa, a lusofonia,

teira com o Brasil.

representa uma área geográfica prioritária para a internacionalização da Galiza, do âmbito autonómico,

Assim, o espaço geopolítico da lusofonia implica uma

desde a aprovação do Livro Branco para a Ação Exte-

comunidade humana que ultrapassa os 250 milhões

rior em 2004, durante a presidência de Manuel Fraga

de habitantes, dinâmica no económico e cultural, plu-

Iribarne.

ral e diversa, unida na língua portuguesa e as suas
variantes, a história e as especificidades próprias de

Dez anos depois, a aprovação da Lei ‘Paz-Andrade’

cada um. O contexto do século XXI e as dinâmicas da

em 2014 no Parlamento da Galiza, após a iniciativa po-

globalização na sociedade internacional estão na raiz

pular que começou em 2012 e que lhe deu o nome,

desses processos de organização global e proporcio-

abriu de forma institucional e concreta a possibilidade

nam à Galiza um cenário para enriquecer e promover

de incentivar e promover o relacionamento da Galiza

a sua presença internacional.

com o espaço lusófono, maximizando as possibilidades das relações com todos os Estados, Organizações

O Congresso procura ser um foro de discussão cívica

Internacionais e territórios com presença da língua

e académica que pense em torno da participação da

portuguesa, especialmente os estados fundadores da

Galiza neste espaço internacional, a partir de posições

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP):

construtivas, inclusivas e pró-ativas no contexto do

Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde,

quinto aniversário da aprovação da Lei ‘Paz-Andrade’.

PROGRAMA
Os principais tópicos deste congresso são:
●●
●●
●●

●●

Na Sessão Económica deverão apresentar-se

A reflexão da Galiza sobre as possibilidades da lu-

questões como: análise das complementarieda-

sofonia no mundo global.

des da nossa economia com os países membros

A participação da Galiza na lusofonia a partir de

da CPLP, as fortalezas, as fraquezas e oportuni-

uma visão própria.

dades do nosso posicionamento no mercado dois

O estado de implementação da Lei ‘Paz-Andrade’,

países lusófonos...

possibilidades e oportunidades.
O programa será organizado através de uma Sessão

●●

Na Sessão Sociocultural abordará questões

Inaugural, uma Conferência de abertura e outra de en-

como: o estado das relações da sociedade com

cerramento, além de quatro sessões temáticas:

a sociedade civil lusófona (em sentido amplo), a

a)

Política

problematização pós-colonial do conceito de lu-

b)

Económica

sofonia e a galeguia como alternativa ou comple-

c)

Sociocultural

mento...

d)

Xeopolítica

●●

Na Sessão Política serão tratadas questões como:

como: a situação da CPLP como organização in-

o desenvolvimento da Lei ‘Paz-Andrade’, o estado

ternacional e a “Visão estratégica 2026”, o estado

das relações e participação da Galiza na CPLP, a

das relações entre os Estados-Membros da CPLP,

proposta da Galiza como Casa da Lusofonia no

as oportunidades das relações da Galiza e Espa-

âmbito da Estratégia de Casas do Estado...

nha com a CPLP...

●●

Na Sessão Geopolítica debater-se-ão ideias

OBXECTIVOS
a)

b)

d)

quemas de desempenho que permitam um maior

Refletir sobre o estado de desenvolvimento da Lei

aproveitamento das possibilidades que oferece a

‘Paz-Andrade’.

participação na lusofonia e as relações com os diferentes países que a compõem, para aprofundar

Achegarmo-nos, desde a Galiza, à atualidade económica, sociocultural e geopolítica da lusofonia,
com capacidade para gerar debates e ideias que

o nosso progresso e bem-estar.
e)

Promover a consciência cívica e institucional sobre
os desafios e potencialidades que, para a Galiza,

Incentivar intercâmbios académicos e científicos
para fortalecer os elos da pesquisa, da Galiza ao

permitam exprimir uma visão própria.
c)

Sugerir propostas, diagnósticos, estratégias e es-

espaço lusófono.
f)

Visibilizar a tradição dos estudos internacionais da
Galiza e a nossa presença na lusofonia através de

representa o espaço lusófono em todas as suas

um Plano de Comunicação do Congresso em re-

dimensões.

des sociais.

PARTICIPANTES E PRAZOS

A inscrição é gratuita e um certificado de participação
será emitido para todas as pessoas que participarem

As inscrições para participar no Congresso podem

do mínimo de 75% das sessões. O prazo para a apre-

ser formalizadas até ao dia 26 de março de 2019, por

sentação de trabalhos complementares ao programa

meio de uma comunicação dirigida a: info@igadi.org,

oficial finaliza no dia 25 de março, por meio de uma

que deve incluir nome, sobrenome e-mail de contacto.

comunicaçao dirigida a info@igadi.org

DESTINATÁRIOS
Estudantes da Universidade galega e das Universi-

Público interessado nesta temática: Cidadania em

dades de Língua Portuguesa. Em particular, para es-

geral, atores políticos e institucionais, económicos,

tudantes e pesquisadores de graus tais como: Gestão

empresas, entidades socioculturais e educacionais,

e Gestão Pública, Ciência Política, Turismo, Geografia,

(Galiza, Portugal, Estados e territórios da língua portu-

Direito, Economia, Negócios, História, Filologia...

guesa).

FICHA TÉCNICA

politana-México), Robert Matthews (New York University), Julio A. Díaz Vázquez (Universidade de Havana);

Organizadores: Observatório de Governança IGADI e

Carlos A. Pereira Menaut (Universidade de Santiago

G3, Universidade de Vigo

de Compostela); Argimiro Rojo Salgado (Universida-

Patrocinadores: Câmara Municipal de Ponte Vedra,

de de Vigo); Antonio Martínez Puñal (Universidade de

Deputação de Pontevedra, Junta da Galiza e Univer-

Santiago de Compostela); Fernando González Laxe

sidade de Vigo.

(Universidade da Corunha); José Soeiro (Universidade

Colaboram: Rede Galega de Empresas, Consello da

do Minho); Ramón Bouzas (Universidade de Santiago

Cultura Galega e Academia Galega da Língua Portu-

de Compostela); Ana Paula Beja Horta (Universidade

guesa.

Aberta, Lisboa); Amelia Sáiz López (Universidade Autó-

Comissão Científica: Eduardo Daniel Oviedo (Universi-

noma de Barcelona); Eduardo Perera Gómez, (Univer-

dad Nacional de Rosario-Argentina), Carmen Mendes

sidade da Havana).

(Universidade de Coimbra), Zhu Seg (Academia de

Diretores: Celso Cancela Outeda, Daniel González Pa-

Ciências Sociais da China), Mónica López Viso (Univer-

lau e Álvaro Xosé López Mira.

sidade de Vigo); Bichara Khader (Université Catholique

Coordenação Técnica e Comunicação: IGADI.

de Louvain), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Lucia-

Comentários: Todas as informações relacionadas ao

no Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metro-

Congresso serão publicadas em www.igadi.org.

