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Pezados amigos, colegas e alunos,
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Como esse anochegou ao fim, quero agradecer a todos que
estiveram perto de nossa atividade durante o 2015. Esse

ano
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mostrou eventos importantes no espaço Euro-Latino-Americano, a
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líderes europeus, latino-americano e do Caribe para moldar um
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Segundo Cúpula Acadêmica ALC-UE e a Cúpula EU-CELAC, sendo
de longe os mais importantes, nelas se reunindo especialistas e
futuro comum para as duas regiões e trabalhar junto para criar
umas sociedades prósperas, coesas e sustentáveis para seus
cidadãos. Tive o privilégio e também o prazer de participar na
Segunda Cúpula Acadêmica ALC-UE, no painel chamado «ligações
entre a comunidade acadêmica e as políticas públicas», junto ao
Jorge Valdez, o diretor-executivo da Fundação UE-ALC e Cristian
Parket, da Universidade de Santiago, Chile e tenho certeza de
que as recomendações incluídas na Declaração de Bruxelas têm o
potencial para levar à criação de um espaço comum de

Boas festas, calorosos
agradecimentos e
desejos de um ano
novo bom e seguro.
Aguardamos continuar
a nossa colaboração
em 2016.

conhecimento.
Boas festas, calorosos agradecimentos e desejos de um ano novo
bom e seguro. Aguardamos continuar a nossa colaboração em
2016.
Atenciosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu

Boletim ISLA

Página 2

História de sucesso do Uruguai: 95% da sua eletricidade de
fontes renováveis

Fonte:
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/uruguaymakes-dramatic-shift-to-nearly-95-clean-energy#img-1

Na Cúpula do Clima de Paris, Uruguai anunciou que a produção de 94,5% da sua electricidade
provém de fontes renováveis de energia.
O desempenho foi alcançado em menos de dez anos, sem apoio do governo ou aumentos de
preços ao consumidor. Na verdade, a redução de emissões de carbonoa quase zero foi
acompanhada por quedas notáveis nos custos da eletricidade.
Nos últimos 5 anos, no Uruguai, os investimentos em energias renováveis atingiu 15% do PIB,
aumentando para US $ 7 bilhões.
Conhece a história de succeso do Uruguai acessando: http://www.sciencealert.com/uruguayhas-shifted-to-getting-95-of-its-electricity-from-clean-energy-sources-in-less-than-10-years .
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Conectando os jovensespecialistas
da América Latina, Caribe e Europa
Estudantes e jovens especialistas da ALC e a UE são convidados a trabalhar em equipes biregionais de co-autoria de 20 artigos em quatro temas macro, que serão publicados on-line, bem
como em um jornal impresso de políticas.
LACalytics é um programa apoiando trabalhos de equipes interregionais de estudantes e jovens
profissionais da Europa e da América Latina e do Caribe no campo das relações internacionais. O
programa está realizando análises aprofundadas de assuntos atuais na política, economia e vida
social latino-americano, bem como nas relações UE-ALC, que afetam a juventude da América
Latina. LACalytics oferece um ponto de vista distinto sobre essas questões, examinando-os
através das lentes dos jovens.
As inscrições estão abertas até 15 de janeiro de 2016! Consulte http://ifair.eu/en/act/lacalytics/ para obter mais informações sobre como aplicar.

Aplicações para hospedagem no Centro de Estudos LatinoAmericanos, Universidade de Cambridge
O Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge lança as aplicações para
hospedagem dos candidatos para Leverhulme Early Career Fellowships de outubro de 2016.
Latino-Americanistas trabalhando em qualquer área de artes, humanas ou ciências sociais são
bem-vindos à aplicar, desde que preencham os critérios de elegibilidade estabelecidos pela
Leverhulme.
As inscrições estão abertas até 5 de janeiro de 2016!
Leia mais, acessando:
http://www.latin-american.cam.ac.uk/latest-news-and-events/leverhulme-2016
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Depoimento de uma estudante do Mestrado em Estudos
Latino-Americanos
Quando fiz 30 anos, descidi mudrar pra Bucareste, para realizar o meu sonho de me
tornar embaixadora. Procurei uma programa de mestrado na área de Relações
Internacionais e conheci na página da SNSPA um novo mestrado em Estudos LatinoAmericanos, uma nova área que captou a minha atenção desde o começo. Passei a
prova de admissão e assim começou a estrada dos meus sonhos, uma difícil mas
fascinante. Junto aos meus professores, que são pessoas extraordinárias, descobri
muitas coisas interessantes sobre a América Latina e as suas relações com a UE.
Desejo o melhor a todos os futuros alunos e quero assegurá-los que a escolha de
estudar Estudos Latino-Americanos é uma opção muito boa.
Anaida Lucia Ovanez, estudante do Mestrado em Estudos Latino-Americanos, 2º ano

Instituto de Estudos Latino-Americanos
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