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Seminário: Comemoração do dia da África 

 

O dia 25 de maio é a data comemorativa da África, anteriormente conhecido como dia da 

Libertação Africana. Este dia festeja o aniversário da fundação da Organização da Unidade 

Africana (OUA), fundada no ano de 1963, tendo nascido no bojo da luta de países africanos 

pela independência. No entanto, desde 2002 a OUA passou a ser denominada de União 

Africana, um organismo internacional voltado para a promoção do desenvolvimento dos países 

africanos, para a defesa da soberania, da paz, da democracia e dos direitos humanos. Entre 

suas principais metas, figuram a integração política e socioeconômica do continente.  

 

O Brasil é, sabidamente, um país formado a partir da presença africana e que, apesar da 

violência da escravidão, criaram uma cultura e uma nova nação. Assim, a celebração anual do 

dia da África é ocasião de reverenciar a luta política dos países africanos contra o imperialismo 

europeu dos séculos XIX e XX, e de celebrar a herança cultural que ajudou a formar o Brasil. 

 

O LabMundo (Laboratório de Análise Política Mundial), grupo de pesquisa ligado ao Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI), por ter como um dos eixos de análise 

a África, não poderia ficar de fora deste dia comemorativo. Desta forma, apresenta-se a 

proposta de um seminário, no qual se discutirá questões relativas à África, que para além de 

dar conta de um dos produtos do meu pós-doutoramento junto ao PPGRI, sob a coordenação 

da Professora Elsa Sousa Kraychete, objetiva também celebrar este dia. 

 

OBJETIVO:  

O objetivo do seminário é proporcionar uma discussão sobre questões relativas à África, tendo 

como referência os trabalhos constitutivos do livro intitulado POTÊNCIAS TRADICIONAIS E 

EMERGENTES NA ÁFRICA SUBSAARIANA, organizado pelas professoras Elsa Sousa 

Kraychete e Elga Lessa de Almeida.  



 
 

Vale salientar que neste livro tenho um capítulo intitulado Internacionalização de empresas 

portuguesas: um estudo dos investimentos diretos da Portugal Telecom em Angola em 

contexto histórico, em coautoria com os pesquisadores Manoel Justiniano Melo da Fonseca 

e Joaquim Ramos Silva, que se constitui em outro produto do meu pós-doutoramento. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Profissionais, estudantes e pesquisadores das temáticas relativas à África e demais 

interessados.  

 

DATAS E HORÁRIO:  

24 e 25 de maio de 2022, das 15:00 às 20:30 horas. 

 

LOCAL:  

O evento será realizado de forma virtual. 

  

ABERTURA 

24/05/2022 

Horário: 15:00 às 15:30  

Ana Maria Ferreira Menezes – Pós-doutoranda do PPGRI 

Elsa Sousa Kraychete - Coordenadora do LabMundo 

Marcos Guedes – Docente responsável pela ACRI 

Victor Coutinho Lage - Coordenador do PPGRI 

 

PAINÉIS:  

 

Painel 1 – Potências Tradicionais e Emergentes na África: Estados Unidos, China, 

Índia e Brasil 

Horário: 15:30 às 17:30  

Mediação: Deuinalon Fernando Cambanco – Membro do LabMundo 

 

Assistencialismo, pragmatismo e o lugar da África na Política Externa dos Estados 

Unidos no Pós-Guerra Fria 

Anselmo Otavio 



 
 

 

Relações sino-africanas: um recorte histórico para compreender a presença chinesa em 

países da África Subsaariana no Século XXI 

Elsa Sousa Kraychete 

 

Estratégia indiana para a África no século XXI: os pilares da energia e da segurança 

Maria Cândida Mousinho e Erik Herejk Ribeiro 

 

O Brasil e os principais parceiros econômicos na África Subsaariana: história, desafios 

e perspectivas 

Elga Lessa de Almeida 

 

60 anos da luta pela independência de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe: 

o legado colonialista e a inserção no sistema migratório global 

José Sacchetta Ramos Mendes 

 

Painel 2 – Relações Portugal-Brasil-África 

Horário: 18:30 às 20:30 

Mediação: Lopes Trigo – Membro do LabMundo  

 

Internacionalização de empresas portuguesas: um estudo dos investimentos diretos da 

Portugal Telecom em Angola em contexto histórico 

Ana Maria Ferreira Menezes, Manoel Justiniano Melo da Fonseca e Joaquim Ramos Silva 

 

As mudanças no papel da Embrapa no atual cenário das relações de cooperação 

internacional do Brasil com países africanos no agro 

Clóvis Caribé Menezes dos Santos 

 

A Política Externa Brasileira e a Petrobras na Nigéria 

Renata Albuquerque Ribeiro 

 

 

 



 
 

25/05/2022 

 

Painel 3 – África e algumas de suas perspectivas Internas 

Horário: 15:30 às 17:30 

Mediação: Abdulay Djabi – Membro do LabMundo 

 

África, de ‘Continente sem Esperança’ à nova área de disputa internacional: aspectos 

do atualizado atrativo da região Subsaariana 

Albene Miriam Menezes Klemi 

 

Nuevas dinámicas políticas y económicas intraafricanas: la proyección de Marruecos 

en el África Subsahariana 

Juan José Vagni 

 

Programa de atores não estatais e autoridades locais em desenvolvimento em Cabo 

Verde 

Maria de Fátima Hanaque Campos, Natalia Coimbra de Sá e Rui D’Ávila Lourido 

 

Encerramento:  

Horário: 18:30 às 20:30 

Paulo Miguez – Vice-Reitor da UFBA 

José Jaime Macuane – Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 

Mediação: Ana Maria Ferreira Menezes – Pós-doutoranda do PPGRI 

 

METODOLOGIA:  

Apresentação dos painéis, mesa redonda e discussão.  

  

INVESTIMENTO:  

GRATUITO  

 

CERTIFICADO:  

PPGRI/UFBA emitirá o certificado com inclusão da carga horária.   

 



 
 

COORDENAÇÃO:  

LabMundo - subgrupo África, composto por: Elga Lessa de Almeida (coordenadora do 

subgrupo), Elsa Sousa Kraychete, Clóvis Caribé Menezes dos Santos, Ana Maria Ferreira 

Menezes, Deuinalon Frenando Cambanco, Lopes Trigo e Abdulay Djabi. 

 

REALIZAÇÃO: 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) 

Laboratório de Análise Política Mundial (LabMundo) 

 

LINKS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO:  

www.ihacdigital.ufba.br 

https://www.youtube.com/c/ihacufba 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os links das salas de conferência serão repassados para os palestrantes diretamente para 

seus respectivos e-mails. 

http://www.ihacdigital.ufba.br/
https://www.youtube.com/c/ihacufba

