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Licenciado pelo Institut d’études politiques de Paris (1981), titular de uma Licenciatura em 
História (1981) e com Agregação em Ciências sociais (1986), Bertrand Commelin iniciou a 
sua carreira de professor em Ciências Económicas e Sociais em Tunes (voluntário do Serviço 
Nacional), e posteriormente em 1989 na Direção das Ciências Políticas “Sciences-Po” em 
Paris onde foi responsável de missão junto do Diretor, bem como Professor associado em 
Economia. 

Ingressa em 1998 no Ministério dos Negócios Estrangeiros onde desempenha sucessivamente 
as funções de Conselheiro adjunto para a Cooperação e a Ação cultural em Rabat (Marrocos) 
e Conselheiro para a Cooperação e a Ação cultural em Bamako (Mali). 

Em 2004 é designado Assessor técnico incumbido das questões culturais, linguísticas e de 
desenvolvimento junto do gabinete do Ministro delegado para a Cooperação, 
Desenvolvimento e Francofonia, antes de ingressar em 2005 no departamento África 
Ocidental da Agência Francesa para o Desenvolvimento (AFD). 

No grupo Nestlé, torna-se em 2007 o Diretor das Relações e Assuntos externos da filial Nestlé 
Waters França Bélgica. É designadamente Administrador da Fundação Nestlé e da Eco-
Emballages e preside a associação de prefiguração do núcleo de competitividade Hydreos 
(qualidade das águas continentais) certificado em 2010. 

Regressa a Marrocos em 2010 onde desempenha as funções de Conselheiro para a 
Cooperação e a Ação cultural designadamente com a missão de criar o Instituto Francês de 
Marrocos do qual é diretor a partir de 2012. 

Nos finais de 2013, torna-se Diretor geral da Comunidade das Universidades e 
Estabelecimentos (COMUE) Sorbonne universités, antes de ser designado em setembro de 
2014 Diretor adjunto do Centro Internacional de Estudos Pedagógicos (CIEP). 



O Dr. Bertrand Commelin foi designado Secretário-geral da Fundação Alliance Française 
durante o Conselho de Administração de 28 de maio de 2015, sucedendo ao Dr. Jean-Claude 
Jacq, que deixou o cargo no passado dia 1 de julho para ingressar na Inspeção-Geral dos 
Negócios Estrangeiros. 

 

  

  

  
 


