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A Comissão Organizadora, com o apoio institucional do Centro de Estudos sobre África 

e Desenvolvimento (CESA/ISEG, Universidade de Lisboa) e a Comunidade de Países de 

Língua Oficial Portuguesa (CPLP), apresenta, nos dias 8 e 9 de julho de 2021, o 1.º 

Encontro de Jovens Investigadores da CPLP sobre África (EJICPLP 2021). 

O EJICPLP 2021, com lugar na sede da CPLP, tem como finalidade promover o debate 

científico e a reflexão crítica dos cidadãos da CPLP sobre o papel e a relevância de África 

para a Comunidade e o Mundo, contando com o envolvimento de várias instituições 

parceiras aderentes – centros de investigação, universidades e associações – dos países 

da CPLP. 

Este Encontro, que tem como mentores e organizadores Cristina D’Abril e Rui Garrido, 

conta com a participação de personalidades distintas de toda a CPLP, designadamente: 

Marina de Mello e Souza (Brasil), Isabel de Castro Henriques (Portugal), Rosa Cruz e 

Silva (Angola), Boaventura Cardoso (Angola), Domingos Simões Pereira (Guiné-Bissau), 

Sara Laísse (Moçambique), Mayra Silva (Cabo Verde), Tito Mba (Guiné Equatorial), 

Roque Rodrigues (Tmor-Leste), António Mendonça (Portugal), Angela Viegas Santiago 

(São Tomé e Príncipe) e Natacha Bruna (Moçambique), juntando-se a estas 

personalidades jovens investigadores/as convidados/as das universidades parceiras.  

O evento adopta um formato híbrido, presencial e online, de forma a possibilitar a 

participação de toda a Lusofonia. A participação presencial está limitada a convidados 
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devido às constrições sanitárias actuais. Caso a situação se altere até à data, o evento 

poderá ser aberto ao público, sempre em conformidade com as normas estabelecidas 

pela DGS.  

A participação online no evento precede inscrição. 

 

Para mais informações: 

Site: https://encontrojovensinvestigadorescplp.weebly.com 

Media (materiais): https://encontrojovensinvestigadorescplp.weebly.com/media.html  

Email: encontrodejovensinvestigadoresdacplp@gmail.com 

 

Social Media:  

Facebook:  

https://www.facebook.com/EncontroJovensInvestigadoresCPLP 

Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/encontro-de-jovens-investigadores-da-cplp-sobre-

africa  

 

P´la Organização: 

Cristina Molares D’Abril 

Rui Garrido  
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