PROGRAMA DE LIDERANÇA AUSTRÁLIA AMÉRICA LATINA
(ALALP)
DECLARAÇÃO DE APOIO DO MINISTRO
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DO
MINISTRO DO COMÉRCIO E
COMPETITIVIDADE

O Programa de Liderança Austrália América Latina (ALALP) é uma iniciativa importante
patrocinada pelo Council on Australia Latin America Relations e tem feito uma
contribuição significativa para o objetivo de fortalecer as relações entre a Austrália e
América Latina.
O Governo apoia fortemente o ALALP. É um veículo que tem por objetivo construir uma
ligação entre os futuros tomadores de decisão. Na Austrália e América Latina as ligações
interpessoais são um componente intrínseco do relacionamento entre a Austrália e América
Latina e os laços estabelecidos através do ALALP vão fornecer oportunidades para a
criação de parcerias duradouras com futuros líderes.
Este programa emocionante, realizado pela primeira vez em 2009, vai proporcionar uma
oportunidade adicional para um mínimo de 48 profissionais, homens e mulheres (metade
da Austrália e metade da América Latina), de empresas, governo, sindicatos, área
educacional e de outras organizações não governamentais de participar de um programa
intenso e prático de desenvolvimento de lideres. O programa será realizado durante um
período de 12 dias em setembro/outubro de 2013.
Nas circunstancias desafiadoras atuais, o tema do ALALP “Sustentabilidade no Contexto
do Relacionamento Comercial Austrália-América Latina” é altamente relevante. Os
participantes assistirão a apresentações de especialistas e fazer visitas de campo regionais
para permitir que eles possam analisar a sustentabilidade em uma ampla gama de setores
industriais da Austrália incluindo mineração e energia, agricultura e agropecuária,
tecnologia, manufatura, pesquisa e educação.
Nós fortemente incentivamos você a apoiar o ALALP através de patrocínio, inclusive
enviando participantes da sua organização. Nós elogiamos os organizadores e
participantes e desejamos muito sucesso no desenvolvimento deste importante
programa.
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