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PT 

 

 

 

Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

Programa 

SECÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

Data 14/12/2020 

Local Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel 

Sala JDE 62 - Híbrida (por Interactio) 

Presidente Carlos Manuel Trindade 

Data do documento 10/12/2020 

 

 

17h00 Introdução por Carlos Manuel Trindade, novo presidente do Comité de 

Acompanhamento UE-ACP do CESE 

 

17h10 O papel da sociedade civil na nova parceria entre a UE e a Organização dos Estados 

de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP) – Domenico Rosa, chefe da Unidade 

Parcerias Estratégicas UE-ACP e UE-União Africana, DG DEVCO, Comissão 

Europeia 

 

17h20 Perguntas e respostas 

 

17h40 Debate sobre a composição do Comité de Acompanhamento 2020-2023 

 

18h40 Ponto da situação da sexta Cimeira UE-África – Jonas Jonsson, chefe da Divisão 

Assuntos Pan-Africanos, SEAE   

 

19h00  Encerramento da reunião  

 

 

Línguas de trabalho ES-EN-FR-PT 

Interpretação pedida de ES-EN-FR-PT 

para EN-FR-PT 

 

_____________ 
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N.B.: Para poderem receber o pagamento das despesas de viagem e do subsídio de estadia, os 

membros e peritos devem assinar a lista de presenças. 

Se um membro não puder participar na reunião, solicita-se que do facto informe, em tempo útil, 

o secretariado do seu grupo para evitar a presença desnecessária de intérpretes. 

Reunião gravada – ver Decisão n.º 206/17-A. 

 

 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS PARA OS MEMBROS DO CESE 
 
A retoma das atividades do CESE depende da evolução da pandemia na Europa e das indicações das autoridades 

belgas e de outros Estados-Membros.  
 
Tendo em conta as dificuldades que os membros podem ter de enfrentar em matéria de viagens (restrições 

sanitárias ou de voo, encerramento de fronteiras, etc.), as reuniões serão retomadas, na medida do possível, 

numa base híbrida, que permitirá a quem não possa viajar para Bruxelas participar à distância. 
 
Antes de decidir viajar para Bruxelas, queira consultar as medidas tomadas pelas autoridades dos 

Estados-Membros para evitar a propagação da COVID-19. Queira consultar as informações específicas por 

país, os requisitos de entrada e de saída, bem como as informações sobre a eventual obrigação de quarentena 

para todos os países de destino ou de trânsito. 

 
Se tenciona participar fisicamente na reunião, confirme a sua intenção por correio eletrónico, enviando uma 

mensagem para: Cedric.Cabanne@eesc.europa.eu e MariaDolores.CarmonaGonzalez@eesc.europa.eu, pelo 

menos 48 horas antes da reunião, a fim de permitir tomar todas as medidas necessárias na sala de reunião. 

 
Tendo em conta as competências linguísticas dos membros do grupo de estudo, as línguas de trabalho serão 

EN, FR, PT e ES. Isto significa que os membros do grupo de estudo poderão exprimir-se em várias línguas (as 

línguas solicitadas são EN, FR, PT e ES, mas a possibilidade de as utilizar ou não dependerá dos conhecimentos 

linguísticos do intérprete) e as intervenções poderão ser ouvidas em EN, FR e PT. 
 
Todos os pormenores técnicos da organização da videoconferência através do sistema Interactio serão enviados 

separadamente.  
 

Em conformidade com a Decisão da Mesa de 9 de junho, e com a sua prorrogação de 14 de julho, os membros 

que participam à distância têm direito a uma ajuda de custo por dia de reunião sempre que não possam estar 

presentes na reunião devido a restrições nacionais de viagem ou outras medidas relacionadas com a COVID-

19, desde que declarem previamente a denominação e o endereço do local exato a partir do qual participarão na 

reunião e que o seu nome conste da lista de presenças elaborada pelo secretariado no dia da reunião. Para 

questões relativas a reembolsos, contacte a Unidade das Condições de Trabalho dos Membros. 
 
Se um membro não puder participar na reunião, solicita-se que do facto informe, em tempo útil, enviando 

mensagem de correio eletrónico para Cedric.Cabanne@eesc.europa.eu e 

MariaDolores.CarmonaGonzalez@eesc.europa.eu. 
 
Cabe a cada membro decidir se deve ou não participar fisicamente na reunião nas instalações do CESE. 
 
Pode consultar as informações sobre as modalidades práticas aqui. 
 

 

https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-02534-20-01-nb-tra-pt.docx/content
https://app-eu.clickdimensions.com/blob/eesceuropaeu-ae77k/documents/membershelpdesk/2020/infos/bureaudecisionof14july2020ontheprolongationofreimb.expensesallowancesreceivedbyeescmembers_signed.pdf
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/coronavirus.aspx

