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Resumo
A AGRAFr - Association des Diplómês Portugais en France, é uma organização independente
sem fins lucrativos, fundada em Janeiro 2013 por um grupo de investigadores portugueses a
residir em Paris. A sua criação nasceu da vontade de reunir portugueses graduados residentes
em França numa plataforma pluridisciplinar e facilitadora de interações e sinergias, de forma a
criar um espaço onde cada um se possa reconhecer e valorizar.
A AGRAFr dirige-se à comunidade portuguesa e lusodescendente qualificada residente em
França, promovendo a comunicação entre os seus membros, e servindo de incubador de
diferentes projetos de participação cívica. Simultaneamente, a AGRAFr interage com outras
entidades portuguesas e francesas em França e no mundo, incluindo Portugal.
A associação conta com mais de 290 membros de áreas profissionais tão diversas como artes,
ciências da vida, ciências sociais, direito, engenharias, etc. O nível de qualificação académico
mais observado nos membros é o mestrado (44%), seguido da licenciatura (30%) e do
doutoramento (20%), tendo a maioria uma formação em ciências da vida e ciências sociais e
humanas.
Entre as várias atividades de caráter multidisciplinar desenvolvidas pela AGRAFr, salientamos:
-Lusojournée -conferência anual que abrange temáticas variadas, como economia, educação e
cultura. Tem por objetivo promover encontros e trocas de experiências e conhecimentos entre
portugueses e franceses;
-Um Copo com... - tertúlia mensal com personalidades de áreas profissionais diversas,
permitindo a reflexão de temas da atualidade e partilha de percursos de vida;
-Conto Contigo.fr - sessões de leitura mensais em português para crianças dos 3-6 anos e seus
acompanhantes;
- Projecto Escolas - sessões de divulgação científica nas escolas, em português, em parceria
com a empresa social britânica Native Scientist e com o Camões- Instituto da Cooperação e da
Língua;
- Workshops de cariz profissional (e.g. Da Ideia à Oportunidade de Negócio).
A AGRAFr participa ainda na organização do Fórum Anual de Graduados Portugueses no
Estrangeiro (GraPE) juntamente com associações homólogas presentes nos EUA, Reino Unido e
Alemanha.
Correspondendo às necessidades da emigração qualificada presente em França, a AGRAFr
preocupa-se em desenvolver uma rede profissional multidisciplinar lusófona inserida na
sociedade francesa.
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