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Prezados amigos, colegas e alunos,

2 O Embaixador do Chile

Novembro foi para nós todos um mês cheio de eventos

junto à OMC participou

acadêmicos cativantes e conferências e ficamos honrados de

em uma conferência do
Departamento de
Relações Internacionais

receber aqui, na Romênia, convidados especiais e alto-falantes
importantes do Chile, Espanha ou Suécia.

e Estudos Europeus

Além disso, em novembro, o diálogo entre a UE e a América

3 EEAS trabalha para

Latina foi intensificado, sendo que o Alto Representante da União

promover as relações

Europea para Negócios Estrangeiros e Políticas de Segurança teve

UE-ALC

reuniões com oficiais de vários estados da América Latina. Mais

4 MAPEO -promover o
conhecimento mútuo

informações sobre esses eventos podem ser encontradas nas
páginas seguintes.

entre várias entidades
da sociedade civil da

Agradecemos por seu apoio e gentilmente convidamos você a

ALC e UE

visitar nosso site, www.isla.eu.com e se juntar ao nosso Facebook

Novembro foi para nós
todos um mês cheio de
eventos acadêmicos
cativantes e
conferências e ficamos
honrados de receber
aqui, na Romênia,
convidados especiais e
alto-falantes importantes
do Chile, Espanha ou
Suécia.

Institute of Latin American Study para ficar informado sobre as
programas ISLA e os eventos mais importantes do campo dos
Estudos Latino-Americanos.

Atenciosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu
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O Embaixador do Chile junto à
OMC
participou
em
uma
conferência do Departamento de
Relações Internacionais e Estudos
Europeus
Sua Excelência, o Sr. Hector Casanueva, o Embaixador do Chile junto à OMC foi um convidado
especial da conferência «É a sociedade europeia vulnerável? O contexto das migrações
internacionais’, realizada no dia 23 de novembro de 2015 na Escola Nacional de Estudos
Políticos e Administração Pública de Bucareste e organizada pelo Departamento de Relações
Internacionais e Estudos Europeus.
O evento contou também com a presença da Sua Excelência Antonio Nunez, Embaixador da
Espanha, Prof. Dr. Francisco Aldecoa da Universidade Complutense de Madri e Dr. Mario Torres,
da Universidade de Estocolmo.
As discussões foram focadas no impacto das migrações na economia e a sociedade da UE.

Fonte:
www.express.co.uk
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EEAS trabalha para promover as relações UE-ALC
Em novembro de 2015, a HR/VP Federica Mogherini conheceu e coversou com vários oficiais
latino-americanos, entre quais: o Chanceler do Paraguai, S.E. Eladio Loizaga, a Chanceler da
Colômbia, S.E. María Ángela Holguín e o Chanceler designado da Argentina, S.E. Susana
Malcorra. As discussões foram focadas no fortalecimento das relações bilaterais e na ampliação
das relações EU-CELAC, bem como nos desenvolvimentos em ambas as regiões.
Além disso, a HR/VP Federica Mogherini reuniu-se com Eamon Gilmore, Enviado Especial HRVP
para o Processo de Paz na Colômbia, destacando a importância do processo de paz colombiano
que está em um momento decisivo com o novo acordo na justiça transicional. Após a reunião, a
HR/VP expressou sua confiança de que um acordo final pode ser definido até o final do março
de 2016, de acordo com o anúncio feito pelo Presidente Santos.
Mais informações sobre as relações da UE com a América Latina e o Caribe podem ser
encontradas acessando http://eeas.europa.eu/lac/news/index_en.htm.

HR/VP Federica Mogherini e a FM colombiana
María Ángela Holguín

HR/VP Federica Mogherini e Eamon Gilmore, Enviado especial
HRVP para o processo de paz na Colômbia

Fonte:http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/231115_hrvp_roundup_m

Fonte:

eetings_en.htm

http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/041115_mogherini_meets_gilm
ore_en.htm

Boletim ISLA

Página 2

MAPEO -promover o conhecimento mútuo entre várias
entidades da sociedade civil da ALC e UE

Fonte: http://eulacfoundation.org/en/mapeoore_en.htm

Fundação UE-ALC desenvolvido 'Mapeo', uma ferramenta do seu Connect Programme que visa
incentivar o conhecimento mútuo entre os setores da sociedade civil da América Latina e do
Caribe e da União Europeia.
MAPEO é um instrumento muito útil para estimular acordos e colaborações em áreas importantes
para a parceria bi-regional. Neste contexto, as organizações do sector civil podem se registrar na
http://eulacfoundation.org/en/forms/register-your-institution,

ganhando

visibilidade

e

aumentando as suas chances de se conectar com outras entidades similares e desenvolver
projectos comuns.
Mais

informações

sobre

o

Connect

Programme

http://eulacfoundation.org/en/mapeo .
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