NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Visita oficial a Copenhaga da Secretária de
Estado dos Assuntos Europeus
10-12 maio 2016
A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, desloca-se a
Copenhaga entre os dias 10 e 12 de maio. A visita oficial tem como objetivo o
estreitamento das relações bilaterais entre Portugal e a Dinamarca e a discussão de
temas relevantes da agenda europeia.
No dia 10 de maio, a Secretária de Estado participa, às 16h00, na sessão de abertura
da conferência “Portugal, Women and Winemaking”, organizada pela Embaixada de
Portugal na Dinamarca e pela AICEP. O evento destina-se a promover a excelência
dos vinhos nacionais no mercado dinamarquês e o papel da mulher no setor dos
vinhos em Portugal. A conferência conta apenas com produtoras e enólogas e decorre
na semana anterior à conferência das Nações Unidas “Women Deliver”, o maior
evento a nível mundial sobre a saúde, direitos e bem-estar das mulheres que tem
início, em Copenhaga, a 16 de maio.
No dia 11 de maio, a Secretária de Estado tem um encontro de trabalho com o Subsecretário de Estado para a Europa e Norte de África, Jens Kisling, onde serão
analisadas as relações bilaterais entre os dois países, e também temas da agenda
europeia como política de energia, aprofundamento da União Económica e
Monetária, migrações e Brexit. No mesmo dia, decorre ainda uma reunião de trabalho
com o Secretário de Estado para o Comércio, Lars Thuesen, para abordar questões
relacionadas com as relações comerciais bilaterais bem como temas da agenda da
Política Comercial Comum, como o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e
Investimento (TTIP) e as negociações do Acordo UE-Mercosur.
No dia 12 de maio, a Secretária de Estado é a palestrante convidada da conferência
“Portugal: 30 years in the EU”, que decorre pelas 10h15, no Centro de Estudos
Portugueses e Brasileiros da Universidade de Copenhaga.
A deslocação oficial à Dinamarca termina com um almoço de trabalho com os
Embaixadores de Portugal na Escandinávia (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia).
Em análise estarão temas como a cooperação na região nórdica, migrações e
consequências do referendo britânico sobre a UE nos países nórdicos.
Lisboa, 9 de abril de 2016
Ana Cabo
Comunicação e Imprensa

Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
Palácio da Cova da Moura
Rua da Cova da Moura, 1
1350-115 Lisboa, PORTUGAL
TEL +351 21 393 83 17
www.portugal.gov.pt

