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Universidade de Coimbra lança curso sobre relação entre a China e países lusófonos
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Universidade de Coimbra lança curso
sobre relação entre a China e países
lusófonos
15 DE JUNHO DE 2018 - 04:26

A Universidade de Coimbra anunciou a criação de um curso
de formação avançada sobre a relação entre a China e a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dirigido
em especial a diplomatas, políticos, jornalistas, advogados e
legisladores.
Lusa
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O curso intititulado de "A China e os Países de Língua Portuguesa na Economia
Mundial: Comércio, Turismo, Cooperação e Desenvolvimento", pretende

Desvendado o interior de um
túmulo egípcio nunca antes visto

oferecer "um maior entendimento das estruturas institucionais e dos ambientes
comerciais e de negócios altamente complexos e em constante mudança destes
dois mundos", adianta a universidade em comunicado.
A formação será ministrada de setembro a dezembro de 2018 e de fevereiro a
maio de 2019, sendo possível frequentar apenas um dos semestres, nos quais
será dado enfoque à cultura empresarial, gestão intercultural e relações
comerciais.
Para além de noções básicas de chinês, são oferecidos quatro seminários.
As temáticas abordadas incluem os sistemas políticos da China, da CPLP e da
União Europeia, o turismo, investimentos e relações comerciais sino-lusófonas,
bem como a iniciativa chinesa da Nova Rota da Seda, o programa infraestrutural
que consubstancia e marca esta nova fase da globalização com matriz chinesa e
que serve de elo de ligação entre aquele país e o Ocidente.
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Para o trabalho, para a escola ou ir às compras. Lisboetas
são os que mais andam de carro
Duas mil cirurgias adiadas devido a greve. "Não é possível
reprogramá-las nos próximos anos"
Do adeus aos médicos cubanos ao olá ao juiz que
prendeu Lula. Bolsonaro ainda só foi eleito há um mês
Extremismo na Biblia, Mártir
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Pescadores espanhóis resgatam migrantes e cam
"presos" no Mediterrâneo
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