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Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

Programa 

SECÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

Data 02/03/2021 – 09:30-12:30 (hora de Bruxelas – UTC/GMT +1 hora)  

Local Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel 

Sala JDE 63 – Híbrida (por Interactio) 

Presidente Carlos Manuel Trindade 

 

 

9h30 Discurso de boas-vindas por Dimitris Dimitriadis, presidente da Secção das Relações Externas do 

CESE 

 

9h40 Apresentação / volta à mesa 

 

10h00 Apresentação do projeto de programa do Comité de Acompanhamento UE-ACP por Carlos Manuel 

Trindade, presidente do Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 

10h10 Troca de pontos de vista e contributos do comité de acompanhamento 

 

11h30 Apresentação da sétima reunião da Rede dos Atores Económicos e Sociais UE-África 

 

11h45 Pausa 

 

12h00 Inauguração em formato digital de uma exposição de fotografias conjunta África-UE: «África em 

Lisboa», por Ana Carvalho, de Portugal, e «Ubuntu», por José Pereira, de Cabo Verde 

 

Abertura por Cillian Lohan, vice-presidente responsável pela Comunicação, e por Carlos Manuel 

Trindade, presidente do Comité de Acompanhamento UE-ACP 

 
12h30 Encerramento da reunião 
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OBSERVAÇÕES ESPECIAIS 

 

Sob reserva da evolução da pandemia na Bélgica e em conformidade com a decisão da presidente, as reuniões 

do Comité devem ser realizadas em formato híbrido. 

 

Os participantes convidados para uma reunião híbrida e que tencionem estar presentes na reunião devem 

disso informar o organizador da reunião pelo menos uma semana antes da data da reunião. O 

incumprimento de tal disposição implica a recusa de acesso dos membros à sala de reunião. 

 

Todos os pormenores técnicos da organização da videoconferência através do sistema Interactio serão enviados 

separadamente.  

 

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. 

 

Pode consultar as informações sobre as modalidades práticas na Intranet do CESE. Para mais informações 

sobre as medidas em vigor na Bélgica, consulte https://www.info-coronavirus.be/en/. 

 

 

 

Línguas de trabalho ES-EN-FR-PT 

Interpretação pedida de ES-EN-FR-PT 

para EN-FR-PT 

 

_____________ 

 

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. 
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