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NOTA DE ABERTURA E POLÍTICA EDITORIAL

Lançamos agora o oitavo número da Revista Lusíada Política Internacional e 
Segurança. Neste número iremos publicar um dossier temático referente a algumas 
comunicações que foram apresentadas na Conferência Internacional, Turkey – EU 
Relations at the Crossroads: Implications for Post Crisis Governance, que se realizou na 
Universidade Lusíada de Lisboa, em colaboração com o IPLI e o SAM, no dia 23 de 
Novembro de 2012; além disso serão também publicados dois artigos sobre África 
e mais três sobre temas variados de Política e Segurança Internacionais. Na senda 
do multilinguismo um desses artigos será em francês e outro será acompanhado da 
tradução em língua chinesa. A Revista passará a partir de agora a contar com uma 
edição on-line com acesso aberto para todos os artigos. Este número conta com 
o patrocínio do IPLI. O próximo número, o nono, terá lançamento previsto para 
finais de 2013; tentaremos sempre, na medida do possível e como já foi referido 
em nota anterior, acompanhar a actualidade internacional que, como sabemos, 
é dinâmica, imprevisível e cheia de surpresas. Tentaremos também reforçar o 
carácter transdisciplinar incentivando a colaboração de autores de outras áreas 
científicas. Mais uma vez se relembra que está aberto em permanência um endereço 
de e-mail para onde deverão ser enviadas as propostas de artigos, que depois de 
submetidos às exigências do escrutínio por arbitragem independente, poderão ser 
aqui publicados. O referido endereço electrónico é: pavia.jose@gmail.com
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The International Policy and Leadership Institute (IPLI) is honored to 
cooperate with Lusíada University in publishing the latest edition of the Lusíada 
Journal of International Politics and Security. This timely publication serves as 
the capstone marking the successful conclusion of the Lusíada - IPLI international 
conference on Turkey - EU relations which took place in Lisbon on 23rd November 
2012. 

IPLI is a policy institute focused primarily on the study and promotion of 
human Security in the Euro-Mediterranean region.  Its mission is to promote good 
governance in the Euro-Mediterranean region by uniting the policy makers of 
today and tomorrow.  IPLI does this primarily by creating forums where students, 
academics and civil society actors can gather with policy makers to engage in a 
robust exchange of ideas on the perpetually evolving concepts of good governance 
in international relations.  

It was within the framework of of one of these forums that IPLI came to 
cooperate with Lusíada in launching a joint international conference on Turkey 
- EU relations on 23rd November 2012.  Together with partners from the Center 
for Strategic Research (SAM) (the think tank of the Turkish Ministry of Foreign 
Affairs), a high level dialogue between Portuguese and Turkish participants was 
held and several unique concepts and ideas were brought forward.  Some of the 
same concepts and ideas that were discussed at the conference are echoed within 
the Turkey focused papers in this edition. 

IPLI greatly appreciated the opportunity to cooperate with Lusíada University 
both in launching the conference and in publishing this edition.  hopefully this 
will mark the beginning of a successful series of future joint initiatives.

Timothy Reno
Director

IPLI


