Česká republika má pozorovatelský status při CPLP – Společenství portugalsky mluvících
zemí, které má 9 členských států s více než 270 milióny obyvatel.
Datum konání: 24. dubna 2019, od 13:30 ve Velkém sále MZV (registrace účastníků od
13:00)
Adresa: Ministerstvo zahraničních věci ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1
Program:
13:30-14:00 Zahájení, úvodní slovo
Moderuje: Martin Tlapa – náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Vystupující:
 Tomáš Petříček – ministr zahraničních věcí České republiky
 Luis Tavares – ministr zahraničních věcí a komunit Kapverd
 Teresa Ribeiro – státní tajemnice zahraničních věcí a spolupráce Portugalska
Videopozdrav:
 Francisco Ribeiro Telles – výkonný tajemník Společenství portugalsky mluvících zemí
14:00-15:15 Panel I
Rozvoj obchodně-ekonomických vztahů s portugalsky mluvícími zeměmi
Moderuje: Petr Šelepa, velvyslanec ČR v Portugalsku
Témata a vystupující:
 Portugalsko
 česko-portugalské obchodně-ekonomické vztahy:
o Bořivoj Líbal, předseda Česko-portugalské obchodní komory
o Veronika Debrecéni, výkonná tajemnice Komory obchodu, průmyslu a turistiky
Portugalsko-Česká republika
 Brazílie
 zkušenost českých podnikatelů s brazilským trhem:
o Pavel Šembera, jednatel Brasil CZ, s.r.o.
o Petr Foit, Obchodní ředitel pro export, Linet spol. s r.o.
 perspektivy spolupráce mezi Českou republikou a CPLP
o Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, velvyslanec Brazílie
 Angola
 ekonomické a investiční prostředí:
o Francisco Lello, Angolská agentura pro podporu investic a exportu
o Ondřej Suchánek, Člověk v tísni
15:15-15:30

přestávka na kávu

15:30-16:45 Panel II
Spolupráce ve vzdělání, vědě a kultuře s portugalsky mluvícími zeměmi
Moderuje: Iva Svobodová, profesorka portugalštiny, Masarykova univerzita
Témata a vystupující:
 Portugalsko
 aktivity Instituto Camões/Portugalského centra v Praze:
o Guilherme Figueiredo, vedoucí Instituto Camões
 fenomén portugalských studentů lékařství v ČR:
o José Francisco Correia de Lemos Pavão, honorární konzul ČR v Portu
 Brazílie
 česko-brazilská vědecká spolupráce:
o Petr Zelenský, Institut česko-brazilské akademické spolupráce
 CPLP
 aktivity Sdružení českých portugalistů:
o Šárka Grauová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 Angola
o Klára Jelínková, Člověk v tísni

16:45-18:00 Číše vína, předávání překladatelských cen Hieronymitae Pragenses
a hudební vystoupení Camões House Band
Camões House Band je pestrá kapela složená z hudebníků z různých koutů světa žijících v
Praze. Ať už někteří z nich vycházejí z jazzu nebo rocku, pojí je společná vášeň k hudbě z
portugalsky mluvících zemí. Vytvářejí svěží fúzi popu, jazzu, moderní brazilské bossa novy,
kapverdské morny nebo portugalského fada.
Jednacím jazykem semináře bude portugalština, angličtina a čeština, bude zajištěno
simultánní tlumočení.

