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Fórum em TIC reúne Europa e Africa

O Fórum de Cooperação UE-África em TIC 2012 decorre nos próximos dias 28 e 29 de Novembro, no
Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde se reunirão participantes de várias instituições nacionais e
internacionais dos meios empresarial e académico em torno da investigação em Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC).
Na sessão de abertura estarão presentes a Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e o Vogal do
Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Pedro Carneiro.
O encontro é organizado pelo consórcio do projeto EuroAfrica-P8,com apoio da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT), parceiro anfitrião do evento, no âmbito da 8ª Parceria político-estratégica da União
Europeia (UE) – “África em Ciência, Sociedade da Informação e Espaço”.
Com 24 meses de duração (2012-2013), o EuroAfrica-P8 é integrado por organizações de onze países
dos dois continentes, entre os quais Portugal, e tem como objetivo estimular e fortalecer a cooperação
entre a Europa e África naquelas áreas. Para isso, o consórcio atua para identificar e mapear
prioridades conjuntas de investigação em TIC, estimular a participação de equipas de investigação
africanas em programas da UE e a formação de redes de investigação intercontinentais.
O Fórum EuroAfrica-ICT 2012 serve os objetivos da 8ª Parceria UE-África, ao fornecer um ambiente
internacional propício ao diálogo entre todos os interessados na área das TIC (empresas, centros de
investigação, universidades, agências de financiamento de C&T) e ao constituir-se como uma
plataforma de divulgação do estado da arte da investigação em TIC e dos apoios da UE neste domínio.
O Fórum será, ainda, um espaço de reflexão focado nas experiências colaborativas anteriores e na
contribuição destas parcerias para o crescimento económico e para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos dos países participantes.
ICT for environmental sustainability, e-Health & Health Innovation System, Mobile Applications, Future
Internet são alguns dos temas das sessões e debates incluídos na agenda do evento.
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Sobre o projeto EuroAfrica P8
O projeto EuroAfrica P8 é uma Coordination and Support Action do Programa Cooperação do 7º ProgramaQuadro (FP7) e tem como objetivo apoiar os diálogos políticos e de cooperação com África para estimular a
investigação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) entre a Europa e África, no âmbito da 8ª
Parceria - Ciência, Sociedade da Informação e Espaço (P8) da Estratégia Conjunta UE-África, no que diz respeito à
Sociedade da Informação. O projeto reúne uma equipa de parceiros que pode influenciar e promover a expansão
da cooperação UE-África em investigação em TIC com uma forte ligação aos países africanos, à Comissão
Europeia e Comissão da União Africana, bem como à indústria e à academia de ambos os continentes.
As principais linhas de ação do projeto EuroAfrica-P8 são as seguintes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoiar diálogos políticos e a cooperação com África no sentido de aprofundar a investigação em TIC no
contexto da P8;
Promover uma ação coordenada dos Estados-membros europeus em relação a África, incluindo a
identificação de prioridades de investigação em TIC no âmbito da P8;
Promover a investigação colaborativa em TIC no contexto da P8 e da P3 (3ª Parceria Estratégica UE-África
“Comércio, Integração regional e Infraestruturas”);
Reforçar a participação de organizações africanas nos projetos colaborativos do PQ de IDT da UE, no âmbito
das TIC;
Facilitar o acesso de organizações da UE a programas de países africanos.
Recomendar à Comissão Europeia e Comissão da União Africana futuras iniciativas de cooperação;
Organizar eventos em ambas as regiões, sincronizados com reuniões de diálogo político nesta área;
Reforçar a cooperação em TIC entre organizações europeias/africanas com o objetivo de reforçar a P8;
Apoiar as atividades do sub-grupo da Sociedade da Informação da P8.
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