
 
1. O que é LACalytics? 

LACalytics é um projeto que facilita a cooperação interregional de estudantes e 
jovens profissionais da Europa e da América Latina e do Caribe (ALC) no cam-
po das relações internacionais. O projeto produz análises de temas atuais da 
política latino-americana, da economia e da vida social, bem como das rela-
ções UE-ALC que afetam a juventude na América Latina. LACalytics fornece 
uma perspectiva única sobre estes temas por analisá-los através da lente de 
jovens de amos os continentes. 
O projeto oferece vinte publicações online em quatro categorias (economia, 
política, meio ambiente, e sociedade civil) escritas por equipes bi-regionais de 
jovens pensadores da UE e da ALC. Os artigos serão publicados no site do 
nosso think tank ifair.eu, bem como em cooperação com as nossas plataformas 
parceiras, tais como o Diplomatic Magazine e The European. As análises po-
dem ter o foco bastante variável, por exemplo o papel da UE e ALC no comba-
te às mudanças climáticas, a influência dos movimentos sociais nas duas re-
giões ou também os efeitos da TTIP sobre a juventude na ALC. As melhores 
contribuições serão também destacadas em uma publicação impressa, que 
serão apresentadas aos principais atores da parceria UE-ALC, durante uma 
conferência realizada no Outubro de 2016. Ao todo, LACalytics é, portanto, a 
mais recente iniciativa de IFAIR visando não so aumentar a compreensão inter-
regional, mas também o impacto dos jovens na tomada de decisões de política 
externa. !!
2. Qual é o problema enfrentado? 

A parceria entre a Europa e a América Latina - dois continentes ligados por for-
tes laços históricos, culturais e econômicos- tem sido uma fonte importante 
para inspiração e mudanças há décadas. Estas relações de longa existência, 
compondo-se de 62 estados, mais de um bilhão de pessoas e um quarto do 
PIB do mundo, evoluíram consideravelmente ao longo das últimas décadas. O 
comércio interregional substancial de hoje é uma reflexão da crescente impor-
tância e do potencial de crescimento dos vínculos estabelecidos. Os desen-
volvimentos recentes como a primeira negociação intergovernamental de alto 
nível entre a Alemanha e o Brasil em agosto de 2015 e a internacionalização 
da Fundação UE-ALC no mesmo ano demonstram o aumento do interesse de 
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intensificar ainda mais esse relacionamento. Ao lançar LACalytics, IFAIR pre-
tende estender esta nova consciência da relação que é cada vez mais import-
ante da esfera política para a sociedade civil, em particular para os jovens de 
ambos os continentes. !!
3. Quais são os objetivos do projeto? 

Com LACalytics, IFAIR persegue quatro objetivos principais: 
1. Reforçar a relação bi-regional histórica entre a UE e a ALC bem como o in-
teresse das sociedades civis para a outra região; 
2. aumentar a compreensão que os tomadores de decisões políticas têm dos 
problemas relativos a jovens na América Latina, e com isso influenciar positi-
vamente o futuro da região; 
3. conectar diretamente os jovens de ambas as regiões e facilitar uma discus-
são focada entre eles, promovendo assim a compreensão internacional a nível 
da sociedade civil; 
4. aumentar o impacto que jovens especialistas têm sobre a governação das 
crescentes parcerias entre a UE e a ALC. !!
4. Como queremos atingir esses objetivos? 

Conectando jovens especialistas para escreverem em conjunto artigos sobre 
temas relativos ao desenvolvimento das duas regiões vai levar eles a uma fase 
de trabalho intenso em que os dois autores trocam idéias, experiências e con-
hecimentos. A publicação destes artigos em diferentes idiomas será uma valio-
sa fonte de informação para a sociedade civil, bem como os atores políticos 
para acessar informações sobre os atuais desafios que os jovens enfrentam na 
América Latina, os esforços de cooperação entre a UE e a ALC e para des-
pertar um interesse mais profundo nestes tópicos. 
Ao atender em pessoa a conferência final, os participantes e atores políticos 
irão intensificar os pensamentos deles sobre os desafios apresentados e discu-
tir possíveis soluções. Como inúmeras iniciativas de intercâmbio de jovens de-
mostram, esses encontros interculturais podem ser um começo frutífero para 
relacionamentos profissionais e amizades de longa duração. Além disso, a con-
ferência final permitirá aos participantes diretamente estar em contato com os 
atores políticos de alto nível, e assim, não só melhorar a compreensão de to-
madores de decisões políticas dos temas discutidos, mas também informar di-
retamente as suas futuras decisões e com isso aumentar a importância das 
vozes jovens na parte inacessível da política de alto nível. !!
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5. Como você pode fazer parte de LACalytics? 

Há muitas maneiras de se tornar parte deste importante projeto, e assim influ-
enciar a construção de uma relação mais profunda e mais sustentável entre a 
UE e a ALC: 
1. Participação: Torne-se um participante aplicando para escrever um artigo e 

ter a chance de participar na conferência final. 
2. Patrocinador: Ajude financiar o projeto, por exemplo através de fornecer 

ajuda financeira para os participantes que não conseguem auto-financiar a 
participação na conferência final, cobrir os custos de impressão da publica-
ção final, patrocinar a conferência final ou apoiar os custos gerais de IFAIR. 

3. Parceiro de Publicação: Publica os nossos artigos em sua página para 
espalhar nossas análises e para informar as pessoas sobre o nosso proje-
to. 

4. Cooperação de Especialistas: Escreve uma introdução a um capítulo da 
nossa publicação final, se você é um renomado especialista em um tópico 
relativo às relações ALC ou UE-ALC ou torne-se parte da conferência final 
através de entrega de uma palestra ou oficina para nossos participantes. !!

6. Sobre IFAIR !
IFAIR - a Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (iniciati-
va jovem para as relações exteriores e internacionais)  - é um think tank sem 
fins lucrativos e incubadora de projetos para o engajamento social. IFAIR 
conecta os estudantes interessados e jovens profissionais que queiram partici-
par de projetos específicos, e oferece aos jovens talentosos oportunidades de 
desenvolver as habilidades necessárias para influenciar a tomada de decisões 
políticas nas relações internacionais. Website: www.ifair.eu !!!
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