
"Exame" debate

os caminhos

do crescimento
Que caminho para a economia portuguesa?

A conferência Portugal em Hxame, na próxima
terça-feira, 13, lança o debate, com a presença

do ministro da Economia
ÍÍTi PAULO ZACARIAS GOMES

Para

onde vai a economia por-
tuguesa? Quais são os seus
motores de crescimento e de

transformação': 1 Qual o papel
ainda a desempenhar pelo tu-
rismo e que relação mantém
com o imobiliário? Em que
ponto estamos no que toca
à inovação digital nas nossas

empresas 7

K de que forma o

talento estrangeiro, nomeadamente na

gestão, vê o caminho feito por Portugal
nos últimos anos?

Estas são algumas das questões que
serão debatidas na conferência anual da

revista Exame, que se realiza na manhã
da próxima terça-feira, dia 13 de novem-
bro (das 9h às 13h), no auditório da sede

da EUP, em Lisboa.

A conferência Portugal em Exame
tem como mote Os Cominhos do (>es
cimento, e é exatamente esse o tema
abordado por Pedro Siza Vieira que. ha

pouco tempo - aquando da remodela-

ção do Executivo -, passou a acumular

a pasta da Economia com a que já tinha

no Governo, a de ministro-adjunto
Depois da abertura na voz deste res

ponsável, o primeiro tópico em aná-
lise será o Turismo, que tem sido um
dos grandes motores económicos c de

criação de emprego nos últimos anos.
O debate ficará a cargo de Luís Araújo.

presidente do Turismo de Portugal, de

José Roquetle, administrador do grupo
Pestana, e de Catarina Lopes, CEO da

Eastliane Portugal, que tem um grande
investimento, de vários anos, na zona
do Príncipe Real, em Lisboa.

De seguida, caberá a três gestores es-

trangeiros revelar a visão que têm sobre

Portugal enquanto economia e. com um
olhar próprio, discutir as vantagens e as

dificuldades de atuarem por cá. Pablo

Forcro, CEO do BPI, Chifra Stern, do

grupo Martinhal, e Oscar Hereneía, da

Metl.ife, são os convidados do painel
Liderarem Português.

Já a disrupeão tecnológica - pas-
sando pela Indústria 4.0 e pelo
ambiente das startups
- será debatida por Isa- ~^X^~
bei Furtado, líder da
Cotec Portugal, por J

José Gonçalves, pre- ¦
sidente da Aeccntu-
re Portugal, pelo
professor e presi- I

dente do Instituto j
Superior Técnico, I
Arlindo Olivei- I
ra, c por Maria
Miguel Ferreira,
hetid q/'open inno-
uationdoCeiia.
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