No âmbito do 20º Aniversário da sua instituição, a Fundação Mário Soares convidou o
Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa (IPRINOVA) para organizar um ciclo de Conferências sobre o tema Direitos Humanos e
Relações Internacionais, a decorrer de Setembro a Novembro de 2016, no Auditório
José Gomes Mota da Fundação Mário Soares em Lisboa.
Nesse sentido, e sob coordenação de Carlos Gaspar e Ana Mónica Fonseca, serão
realizadas três sessões relativas a este tema. A primeira, a acontecer já no dia 14 de
Setembro de 2016, abordará o tema da Cultura Internacional dos Direitos Humanos, e
contará com a participação de José Manuel Pureza (Vice Presidente da Assembleia da
República, Univ. Coimbra), Pedro Bacelar de Vasconcelos (Deputado da Assembleia da
República e Univ. do Minho) e de Ana Mónica Fonseca (CEI-IUL e IPRI-NOVA) e
moderação de Madalena Resende (IPRI-NOVA). Procuraremos, nesta primeira sessão,
debater a questão dos direitos humanos como um dos elementos centrais das relações
internacionais e que marca os desafios a que os atores internacionais têm
presentemente de fazer face.
A sessão de outubro realizar-se-á no dia 12 e contará com a presença de Ana Gomes
(Deputada ao Parlamento Europeu), Nuno Piçarra (Faculdade de Direito, UNL), Patrícia
Galvão Teles (Observare, UAL) e Ana Santos Pinto (IPRI-NOVA), sob Moderação de
Teresa de Sousa (Público). Aqui será discutida A Crise dos Refugiados, com particular
enfoque para o desafio que representa, não só do ponto de vista humanitário, mas
também na dimensão mais alargada do direito internacional e das relações
internacionais.
Por fim, a ultima sessão, do dia 16 de Novembro, discutirá A imprensa portuguesa e a
defesa dos direitos humanos, procurando refletir acerca do papel que a imprensa tem
no modo como a questão dos direitos humanos é vista e recebida pela sociedade. Para
tal, contamos com a presença de Manuel Acácio (TSF), Cândida Pinto (SIC) e Bárbara
Reis (Público). A moderação do debate será de Ricardo Alexandre (RDP)
Todas as sessões se realizam às 18h00, no Auditório José Gomes Mota da Fundação
Mário Soares (Rua de S. Bento, 160, Lisboa).

