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Leituras do mundo é um espaço de conversa 
sobre relações internacionais, que decorre a 
pretexto da apresentação de um livro, recém-
-lançado ou em antevisão, e que resulta de uma
parceria entre o Centro de Estudos Internacionais 
e a Biblioteca do Iscte. Pretende-se trazer a debate
livros, autores e ideias, abrindo a academia ao
exterior, e trazendo o mundo (e diferentes 
mundos) ao espaço da Universidade. Em torno da
apresentação de temas de atualidade internacional
em áreas como Europa, Relações Transatlânticas, 
África, América Latina, Médio-Oriente, Segurança 
e Defesa, Populismos, ou Eleições, reflete-se sobre o
mundo que nos rodeia, abrem-se novas perspetivas
de investigação, conhecem-se novas abordagens 
e autores e, sobretudo, pára-se para pensar o
mundo, para lá da correria mediática e da espuma 
dos dias, num espaço privilegiado que convida à 
leitura mas sobretudo à reflexão e à partilha. 
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Reunindo contributos de uma equipa diversificada
de investigadores, este livro identifica e analisa
algumas das principais temáticas e tendências 
da política externa portuguesa em relação à África,
no período contemporâneo. A sua preparação 
partiu da constatação da existência de importantes
lacunas neste domínio, mau grado o grau de
relevância que lhe é atribuído a nível do discurso
oficial português. Após uma breve introdução 
que enquadra e apresenta o livro, dois capítulos 
iniciais cobrem aspetos mais gerais relativos 
tanto ao lado português como africano. Os 
restantes capítulos são dedicados a áreas 
específicas da política externa portuguesa 
para África: diplomacia, segurança, economia 
e cultura. O volume destaca o peso do passado 
e seus legados contemporâneos, a grande 
relevância de fatores internos, os esforços e 
meios relativamente importantes mobilizados 
pelas autoridades portuguesas, bem como os
resultados significativos, ainda que circunscritos,
alcançados nesta área da política externa 
portuguesa. Este estudo não deixará de interpelar 
os interessados por temas de política externa 
e relações internacionais, com referência 
particular a Portugal e África. 
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