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Evento vai decorrer no Teatro Micaelense em Ponta Delgada

Direção Regional das Comunidades promove
seminário para criar um espaço de reflexão e

diálogo sobre integração e interculturalidade
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O Governo dos Açores, através
da Direção Regional das Comu-
nidades, realiza, a 8 de março,
em Ponta Delgada o seminário
internacional 'Integração e Di-

versidade', que decorre no âm-
bito da reunião do Metropolis
International Steering Commit-
te e visa criar um espaço de re-
flexão e diálogo sobre questões

relacionadas com a integração,
a interculturalidade e a diversi-
dade na área das migrações.

O programa é composto por
quatro sessões temáticas e inclui
intervenções de académicos da
Universidade de Amesterdão, na
Holanda, da Universidade de

Massey, na Nova Zelândia, da
Universidade Nacional da Malá-
sia, da Universidade de British
Columbia, no Canadá, da Uni-



versidade de Varsóvia, na Poló-
nia, da Universidade de Lisboa
e da Universidade dos Açores,
além de representantes do Go-
verno dos Açores, da OIM - Or-
ganização Internacional das Mi-
grações e do Alto Comissariado

para as Migrações, bem como de

representantes de diversas asso-

ciações dos Açores e dos EUA que
trabalham com as migrações.

O seminário, aberto a todos os

interessados, vai decorrer no
Teatro Micaelense, entre as

9hoo e as 17h00, devendo as ins-

crições ser feitas através do email

metropolis@ azores.gov.pt.
Os Açores acolhem este ano a

realização da reunião do Metro-
polis International Steering
Committe, que terá lugar na ci-
dade da Lagoa, a 9 de março, na
sequência da candidatura efetua-
da pelo Governo Regional junto
destaorganização, tendo a Região
sido escolhida pelo trabalho que
desenvolve na areadas migrações
e da diáspora açoriana.

Este Comité, que se reúne duas

vezes por ano, é o principal órgão
de decisão daMetropolis, rede
internacional de investigação e
desenvolvimento de políticas pú-
blicas na área das migrações, di-
versidade e integração, cuj a sede

organizativa está instalada na ci-

dade de Otava, no Canadá.
A Metropolis é composta por

uma rede de 65 organizações,
de 23 países, entre as quais uni-
versidades, grupos de reflexão,
governos, associações e organi-
zações internacionais.

A organização do Metropolis
International Steering Commit-
tee pelo Governo dos Açores re-
veste-se de grande relevância

para a Região na medida em que
irá permitir, no âmbito da reali-
zação do seminário, um amplo
espaço para interação e discus-
são sobre as temáticas da diver-
sidade e integração, a nível re-
gional, nacional e internacional.

Ainda a 9 de março, no âmbi-
to do programa destes dois
eventos que decorrem na ilha de
São Miguel, será inaugurada a

exposição fotográfica 'Terras no
meio do Mar', no Centro Cultu-
ral da Caloura, pelas 18hOO.

Amostra tem curadoria de To-
maz Borba Vieira e reúne foto-
grafias sobre as paisagens, as vi-
vências e a alma do arquipélago
da autoria de 10 fotógrafos aço-
rianos ou residentes nos Açores,
nomeadamente António Araújo,
Carlos Mendes, Eduardo Costa,
Fernando Resendes, Luís Godi-
nho, Nuno Sá, Pedro Silva, Pepe
Brix, Rui Vieira e Sérgio Ávila. ?


