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NOTA DE IMPRENSA 
 

A Delegação da União Europeia tem o prazer de informar que a cerimónia 

da formalização do Cluster EUNIC-ANGOLA, constituído neste país pela 

Alliance Française de Luanda, Goethe-Institut Angola, Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, IP e a Embaixada da Itália, teve lugar nas suas 

instalações (Sede: Rua Rainha Ginga, 45, 3º) na Quarta-feira, 2 de Abril. 

A rede EUNIC congrega os institutos nacionais europeus responsáveis pela acção cultural. 

Fundada em 2006, a EUNIC é um reconhecido chefe de fila em matéria de cooperação 

cultural. Os seus 31 membros representando 26 países estão presentes em mais de 150 países 

com mais de 2000 representações e milhares de parceiros locais. A sua acção está consagrada 

às artes, aos idiomas, à juventude, ao ensino, às ciências, ao diálogo intercultural e ao 

desenvolvimento. A rede EUNIC baseia-se numa cooperação aberta e funciona como uma 

ONG, com uma administração devidamente organizada, independente e flexível.   

A nível local, os membros da EUNIC congregam-se em “clusters” ou pólos que colaboram 

em projectos e iniciativas comuns. Existem actualmente 88 pólos localizados na Ásia, na 

Austrália, na Europa, no Médio Oriente, no Norte de África, na América do Norte e do Sul, e 

na África subsaariana. Angola passará a integrar esse grupo.  

A EUNIC tem por missão promover os valores europeus e contribuir para a diversidade 

cultural dentro e fora da União Europeia, através da colaboração entre institutos culturais 

europeus. O objectivo da EUNIC é desenvolver a cultura na Europa e reforçar o diálogo 

cultural, os intercâmbios e a cooperação sustentável no mundo.   

A EUNIC é o parceiro indispensável para os assuntos culturais internacionais pelo seu cariz 

específico e pela sua rede mundial. Reservatório de competências e célula de reflexão para as 

instituições europeias, a EUNIC complementa as iniciativas e actividades da União Europeia 

no domínio cultural.   

Os projectos da EUNIC possibilitam uma ligação da cultura com outras áreas-chave, tais 

como o desenvolvimento, a ecologia, e a prevenção e resolução de conflitos. Procuram ainda 

promover a inovação e o desenvolvimento de economias criativas. 
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