
 

 

O quê: Sexto Congresso Internacional de Estudos Africanos e de Estudos da Diáspora Africana (International 

Congress of African and African Diaspora Studies – ICAADS) 

Quando: 3-6 de agosto de 2023 

Onde: Acra, Gana 

Porquê: Potenciar o extraordinário impulso que os Estudos Africanos estão a viver a nível mundial, que teve 

início no primeiro Congresso Internacional de Estudos Africanos, realizado no Gana em 1962. Os encontros 

seguintes decorreram em Dacar (1967), Adis Abeba (1973) e Kinshasa (1978), mas não foi organizado mais 

nenhum Congresso depois de Ibadã (1985). Os ICAADS voltaram a ter lugar no 60.º aniversário da fundação da 

Organização da União Africana  e no 50.º aniversário do Terceiro Congresso Internacional — na cidade em que 

tudo começou. Os ICAADS têm por objetivo criar sinergias entre os Estudos Africanos e os Estudos da Diáspora 

Africana, de modo a assinalar formalmente a unidade intelectual e política de África e da diáspora africana e a 

funcionar como fórum de reflexão sobre histórias transversais e realidades contemporâneas, bem como 

afirmar os futuros destinos dos africanos que vivem no continente e dos descendentes africanos que vivem por 

todo o mundo. 

Formato: O formato “Congresso” contribui para promover o duplo objetivo de uma conferência académica, por 

um lado, e de abordagem política de temas contemporâneos urgentes que têm impacto sobre as comunidades 

negras e todo o mundo, por outro.  

 

Entre estes temas, incluem-se (não exclusivamente): 
• Reparações 

• Devolução de artefactos aos países africanos 

• Neocolonialismo; Pan-africanismo 

• Género e sexualidade 

• Readmissão da 6.ª Região da União Africana 

• Cidadania 

• Estado e policiamento 

• Ambiente e saúde pública 

• Situação atual e tratamento dos migrantes africanos no continente africano e fora dele 

• Posicionamento de África face a conflitos internacionais 

• Situação atual do Estudos Africanos e dos Estudos das Diásporas Africanas no mundo 

 

** Para mais informações, por favor consulte, no próximo mês de agosto, os websites de: ASAA (as-aa-org); 

ASWAD (aswadiaspora.org); ASA (africanstudies.org); e “Africa Is A Country” (africasacountry.com). Siga-nos em 

#ICAADS2023! 

 

 

Membros da Comissão Organizadora do ICAADS (por ordem alfabética): 

 
Ousseina Alidou: Presidente da ASAUS (2021-2022) 

Jean Allman: Membro da Direção da ASAUS (2003-2006); Presidente da ASAUS (2017-18);  

Tesoureiro da ASWAD (2007-11) e Membro da Direção da ASWAD (2005-2011) 

Akosua Adomako Ampofo: Presidente da ASAA (2014-2022) e Membro da Direção da ASAUS (2019-2022) 

Divine Fuh: Presidente, atual Vice-Presidente da ASAA  

Sean Jacobs: Editor-Fundador de “Africa Is A Country” e Membro da Direção da ASAUS (2017-2020) 

Toussaint Kafarhire Murhula: Atual Presidente da ASAA  

Ato Quayson: Presidente da ASAUS (2019-2020) e Membro da Direção da ASWAD (2017-2023) 

Alix Saba: Diretor executivo interino da ASAUS  

Benjamin Talton: Membro da Direção da ASWAD 2015-2021) 

Robert Trent Vinson: Presidente da ASWAD (2019-2023) e Membro da Direção da ASAUS (2021-2025) 

Jason Young: Vice-Presidente da ASWAD (2021-2023) e Membro da Direção da ASWAD (2019-2025) 

 

africanstudies.org | as-aa.org | aswadiaspora.org | africasacountry.com 

#ICAADS2023 | #ICAADS60 

 


