Quem somos nós?
Os parceiros do projeto EULAC-Focus representam as duas regiões e uma variedade de protagonistas que estão envolvidos no diálogo político bi regional em
assuntos científicos, culturais e sociais:
Universitat de Barcelona (UB) [Coordinator]

Espanha

Samui France (Samui-Fr)

França

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Alemanha

Zentrum für Soziale Innovation (ZSI)

Austria

Methodology Centre for Environment Assessment (Metcenas)

Republica Tcheca

Ibero-Amerikanisches Institut Berlin (IAI)

Alemanha

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Holanda

Fundaçao de Apoio a Universidade de Sao Paulo (F-USP)

Brasil

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Mexico

University of West Indies (UWI)

Trinidad e Tobago

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Yachay
Tech)

Equador

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Argentina

Universidad de Chile (U. Chile)

Chile

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Peru

Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)

Guatemala

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)

Argentina

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)

Equador

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)

Internacional

Istituto Italo-Latinoamericano (IILA)

Internacional

Giving focus to the Cultural, Scientific and
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SIGA-NOS
 
twitter.com/EULAC_FOCUS
linkedin.com/groups/8496466

Coordinator
Universidad de
Barcelona

Contacts

Quer participar?

Ramon Torrent, Universidad de Barcelona: rtorrent@ub.edu
Mark Morris, Samui France: mark.morris@samuifrance.com
Maria Mesonero, Samui Chile: maria.mesonero@samuifrance.com

Registre-se como membro associado do projeto no nosso site:
www.eulac-focus.net ou entre em
contato: info@eulac-focus

EULAC FOCUS is a collaborative project funded by the European Commission
under Grant Agreement No 693781.

www.eulac-focus.net

O QUE É A PARCERIA ESTRATÉGICA UE - CELAC?
A EUnião Europeia e América Latina e
Caribe têm um relacionamento privilegiado desde a primeira conferência bi regional, que aconteceu no Rio de Janeiro (Brasil)
em 1999, lá foi estabelecida uma parceria
estratégica. Desde então os líderes de Estado e Governos das duas regiões se encontram a cada dois anos.
Um dos principais objetivos dessa Sparceria estratégica é aprofundar as relações
bi regionais e desenvolver uma visão conjunta globais acerca de tópicos de interesse mútuo Os laços históricos, culturais
e econômicos entre os países das duas
regiões criam uma base sólida para diálogo
abrangente em todos os níveis e em uma
ampla variedade de áreas.

Qual é a situação atual?
Existe um amplo reconhecimento de que as relações EU-CELAC não estão atingindo as expectativas que existem nas duas regiões e que o diálogo político bi regional está em risco de perder relevância por conta de mudanças de poder global,
origem de novos esquemas regionais e foco em relações bilaterais, entre outros.

Como EULAC Focus vai ajudar?
EULAC Focus é um projeto de pesquisa criado sob o Programa Horizon2020 da
União Europeia para o período 2016-2019 com o objetivo claro de fortalecer
a parceira estratégica EU-CELAC através do fortalecimento e revigoração de

www.eulac-focus.net

iniciativas já existentes e de propostas de novas áreas inovadoras de cooperação
entre as duas regiões nos campos da cultura, cooperação científica e assuntos
sociais. As principais atividades são:
ANALISAR a estrutura política e institucional para a parceria estratégica.
REVISAR DE MANEIRA CRÍTICA a cooperação bi regional até hoje nas
áreas culturais, científicas e sociais.
AVALIAR tópicos e temas emergentes da cooperação bi regional e
iniciativas nas três áreas, identificando iniciativas de sucesso e pontos
positivos.
PROPOR UM CONJUNTO DE CENÁRIOS, VISÕES E UM PLANO DE AÇÃO
for the bi-regional cooperation in cultural, scientific and social issues.
FOCAR especificamente nas transversais: Mobilidade, Desigualdade,
Diversidade e Sustentabilidade.
ENDEREÇAR aos beneficiários nas duas regiões através da disseminação
de resultados de pesquisa, publicações de acesso aberto e conferências.

O que é um membro associado?
Membros associados estarão ativamente envolvidos nas atividades do projeto e
poder contribuir com pontos de vista e informações nas análises e propostas
do projeto. Como um membro associado você será parte de uma rede aumentada de instituições de pesquisa com o objetivo de promover as relações
EU-CELAC !
Se houver dúvidas entre em contato:
info@eulac-focus.net

www.eulac-focus.net

