Lisboa, 18 de janeiro de 2019
Exm. Senhor(a)
Tenho o prazer de o/a convidar para participar no Iº Congresso Mundial de Redes da Diáspora
Portuguesa, que se realizará no Porto, no dia 13 de julho de 2019.
O objetivo desta iniciativa que, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,
promovo em parceria com a Câmara Municipal do Porto, é reunir e colocar em interação os
protagonistas das Redes dos Portugueses da Diáspora, enquanto agentes particularmente ativos e
reconhecidos quer na comunidade portuguesa em que se inserem, quer na sociedade do respetivo país
de acolhimento, para proceder a uma reflexão alargada sobre o trabalho realizado até ao presente
com as comunidades portuguesas e, sobretudo, debater perspetivas de colaboração futura, com
formulação de sugestões e recomendações.
Realizar-se-á na cidade do Porto, no Auditório OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados,
Largo1º de Dezembro,43, com programa definitivo a informar em breve, mas com a seguinte estrutura:
Dia 13 – Sábado - Trabalhos do Congresso
09h30m - Sessão plenária de abertura com intervenções de convidados especiais
10h30m - Sessões de trabalho temáticas considerando aos seguintes grupos: 1 - Redes
de Associativismo; 2 - Redes de Ciência e Conhecimento; 3 - Redes da Economia e
Desenvolvimento; 4 - Redes Cidadania; 5 - Redes Apoio Local
13h00m - Almoço volante. 14h30m - Continuação dos trabalhos das mesas temáticas
17h30m - Sessão Plenária de Encerramento com os relatores dos grupos de trabalho e
apresentação das recomendações e conclusões. Intervenções de encerramento.
20h00 - Jantar oferecido pelo Presidente da Câmara do Porto.
Dia 14 –Domingo – Programa Social promovido pelo Município.
Certo de que este evento nos proporcionará, uma excelente oportunidade para promover e
aprofundar o conhecimento mútuo, partilhar experiências e preparar o futuro, espero poder contar
com a sua presença e participação ativa.
Queira aceitar os meus melhores cumprimentos,
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

José Luís Carneiro

Encontrará mais informações em: https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/
Inscreva-se já, através de congressodiaspora@mne.pt
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