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SEXTA-FEIRA “A problemá-
tica dos movimentos migrató-
rios e dos refugiados na U.E.” é
o tema de um jantar-debate a
realizar na próxima sexta-feira,
a partir das 20h00, no Restau-
rante Nacional, em Coimbra.

A  sessão é promovida pela
Associação de Direito e Econo-
mia Europeia (ADEE) e tem
como orador convidado Pedro
Góis, um dos maiores especia-
listas portugueses nesta área, es-
tando a moderação do debate a
cargo de Manuel Lopes Porto.

«O enorme fluxo de refugia-
dos  que “bateu à porta” da
União Europeia tem gerado
um debate profundo e levado
a posições dispares entre os
vários estados membros da
U.E, que não se entendem

quanto à forma de lidar com
o problema. Ao mesmo tempo,
a maioria dos países da U.E
têm hoje necessidade de rece-
ber imigrantes, como forma de
equilibrar e aumentar o seu
aparelho produtivo e de ao
mesmo tempo equilibrar a sua
estrutura populacional, cada
vez mais envelhecida. Estes e
muitos outros assuntos serão
alvo de debate neste jantar»,
adianta a ADEE.

O orador, Pedro Góis, é dou-
torado em Sociologia pela Uni-
versidade de Coimbra e pro-
fessor na Faculdade de Econo-
mia. É investigador do Centro
de Estudos Sociais da UC, onde
tem vindo a desenvolver inves-
tigação na área das migrações
internacionais.  Nos últimos

anos tem sido consultor de vá-
rias agências e instituições na-
cionais e internacionais na área
das migrações, e tem vários li-
vros e numerosos artigos pu-
blicados sobre emigração e
imigração em Portugal e/ou na
Europa, sobre emigração cabo-
-verdiana, ucraniana ou emi-
gração brasileira.

A participação no jantar
pressupõe inscrição, com pa-
gamento de  18 euros para as-
sociados e para estudantes de
licenciatura/pós-graduação ou
mestrado e de 20 euros para
não sócios da ADEE.  Os inte-
ressados podem inscrever-se
até quarta-feira para os núme-
ros 917820363/911815142 ou
através do email direccao@
adee.fd.uc.pt.|
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