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PT 

 

 

PROGRAMA 

 

Local 

Hotel Sofitel  

Wolmar, Flic en Flac (ilha Maurícia) 

 

Línguas de trabalho: EN, FR, PT  

 

Quinta-feira, 21 de novembro 

 

A partir das 8 

horas 
Inscrição 

 

8h30-9h00 Sessão de abertura 

 

Moderador – Jarosław Mulewicz, membro do CESE, presidente do Comité 

de Acompanhamento UE-ACP 

 

 Observações introdutórias – Vincent Degert, embaixador da UE junto da ilha 

Maurícia, chefe da delegação da União Europeia na ilha Maurícia  

 Alocução de boas-vindas – Jarosław Mulewicz, membro do CESE, 

presidente do Comité de Acompanhamento UE-ACP, em nome do 

presidente do CESE, Luca Jahier  

 

Fotografia de grupo com todos os participantes 

 

9h00-13h30 Sessão I – As infraestruturas enquanto fator de progresso 

 

Moderador – Gunsham Seeborum, presidente da Falcon Citizen League 

 

 Integração da igualdade de género e da capacitação das mulheres para 

melhorar o impacto do desenvolvimento de infraestruturas, Fiona Gandiwa 

Magaya, chefe do Departamento de Educação, Mulheres e Género, 

Congresso dos Sindicatos do Zimbabué (ZCTU)  

 Apoio à profissionalização dos jovens e das empresas do setor 

portuário, dos transportes e da logística do Jibuti, Mohamed Ali 

Hassan, secretário-geral adjunto e diretor do projeto Transform, 

Câmara de Comércio do Jibuti  
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Pausa para café 

 

 Tecnologias para as energias sustentáveis e os recursos hídricos através de 

cooperativas, Nekemte Melaku, União Cooperativa de Agricultores de Café 

de Oromia, na Etiópia 

 O agrovoltaico [o fotovoltaico na agricultura] em Madagáscar, um sistema 

emergente, Instituto para a Gestão da Energia (IME), Madagáscar, 

Rakotomahevitra Andrianelison 

 A importância de reforçar a confiança dos consumidores no comércio 

eletrónico B2C, Xaverina Ndikumagenge, criadora de redes regionais para 

Africa Hub, Consumers international 

 

Debate com intervenções dos participantes 

 

13h00-14h30 

 

Almoço, a convite do CESE 

14h30-18h00 

 
Sessão II – Reforço do papel da sociedade civil nas relações comerciais e na 

integração regional 

 

Moderadora – Ozlem Yildirim, membro do CESE 

 

Painel 1: Características específicas das relações comerciais entre a UE e a AOA 

 

 As mulheres e o comércio no contexto da integração regional, Francis 

Mangeni, diretor de Comércio, Alfândegas e Assuntos Monetários do 

Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA) – 

Apresentação gravada  

 Ponto de situação e informações sobre as negociações para aprofundar o 

acordo de parceria económica UE-AOA, Ewa Synowiec, diretora 

responsável pelo Desenvolvimento Sustentável: Acordos de Parceria 

Económica, Direção-Geral do Comércio da Comissão Europeia 

 Renegociação do acordo de parceria UE-AOA: os desafios para a região da 

AOA, Ali Said Mdahoma, embaixador das Comores junto da UE 

 

Pausa para café  

 

Debate sobre o contributo da sociedade civil enquanto parceiro valioso na 

avaliação e no acompanhamento das relações comerciais 

 

 Facilitador: Kevin Ramkaloan, associação Business Mauritius  

 Apresentação da próxima avaliação de impacto da sustentabilidade que 

acompanha as negociações UE-AOA, Lisa Eifert, responsável pelos 

Assuntos Comerciais, Direção-Geral do Comércio da Comissão Europeia 

 

Debate com intervenções dos participantes 

 
  

18h00-19h30 Reunião do Comité de Acompanhamento UE-ACP 
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Sexta-feira, 22 de novembro 

 

8h30-12h00 Sessão III – Rumo a uma economia azul?  

 

Moderadora – Jacqueline Mugo, diretora executiva, Federação dos 

Empregadores do Quénia 

 O impacto das alterações climáticas na região do oceano Índico e no 

património natural, Batouli Said Abdallah, membro do grupo de 

trabalho do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas 

para o inventário nacional de gases com efeito de estufa 

 Capacidade de resistência das zonas costeiras do oceano Índico, Raj 

Mohabeer, responsável pelo Desenvolvimento Económico e Infraestruturas, 

Integração Regional e Segurança Marítima, Comissão do Oceano Índico 

 Os desafios dos pescadores artesanais nas ilhas do oceano Índico, Darrel 

Green, Fédération des pêcheurs artisans de l’Océan indien [Federação dos 

Pescadores Artesanais do Oceano Índico] (FPAOI) 

 

Pausa para café 

 

 Contributo para os métodos de pesca sustentáveis na ilha Rodrigues, 

Georges-Eric Jolicoeur, vice-presidente do Conselho de Serviços Sociais de 

Rodrigues 

 Projeto de uma central de energia ondomotriz, Oomarsing 

Gooroochurn e Murughen Sadien, Mauritius Oceanography Institute 

[Instituto Oceanográfico da Ilha Maurícia] (MOI) 

 Apresentação do Parecer exploratório do CESE – Bioeconomia azul 

(NAT/770), elaborado a pedido da Presidência finlandesa, Simo Tiainen, 

membro do CESE 

 

Debate com intervenções dos participantes 

 
12h00-12h30 Apresentação e aprovação da declaração final e observações finais por Jarosław 

Mulewicz, presidente do Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

12h30-14h00 

 
Beberete oferecido pela Delegação da União Europeia na República da 

Maurícia e na República das Seicheles e almoço oferecido pelo CESE 

14h00-18h00 Ponto de partida para as visitas de estudo: Hotel Sofitel 

 

 Albion Fisheries Research Centre [Centro de Investigação de Pescas Albion]  

 Mauritius Oceanography Institute [Instituto Oceanográfico da Ilha Maurícia] 

 

________________ 


