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O novo fórum de debate
quer ajudar a Sociedade Civil
na procura de soluções para
os vários problemas do país

Nos próximos dias 16 e YJ de
novembro realiza-se a primei-
ra edição dos "Encontros de
Cascais", um novo espaço de
debate criado pelo Expresso
que se quer afirmar como um
local de debate livre com o ob-

jetivo de ajudar a sociedade
civil a encontrar soluções para
os maiores problemas do país.
Neste novo fórum de pensa-
mento estratégico a troca de
ideias entre algumas das pes-
soas mais marcantes da nossa
sociedade, representativas de
diversas áreas e gerações, será
fundamental. Para que da dis-
cussão saiam ideias que aju-
dem a definir caminhos a per-
correr para que seja possível
alcançar uma economia mais
forte, mais livre, mais justa e
mais amiga das empresas e
um regime democrático que
funcione e ofereça garantias
de liberdade, igualdade e soli-
dariedade a todos os cidadãos.
Os Encontros de Cascais
(EdC)é um evento anual exclu-
sivo que tem um número res-
trito de participantes e onde
imperam regras claras sob a
divulgação do debate. Para
que este seja o mais livre pos-
sível, o evento será fechado ao
público e à comunicação social
e durante a duração do mesmo
serão adotadas as Chatham
House Rules, ou seja, tudo o

que for dito em cada sessão
pode ser divulgado, mas sem
identificar o autor.

De forma a garantir uma
permanente adesão com a
realidade os EdC têm na seu

coração uma Comissão Dire-
tiva com onze membros com
mandatos de três anos, reno-
váveis por uma única vez. Fa-
zem parte desse comité Paula
Amorim, Francisco Pinto Bal-
semão, Francisco Pedro Bal-
semão, Leonor Beleza, Carlos
Carreiras, António Lagartixo,
Vasco de Mello, Isabel Mota,



Pedro Penalva, António Rama-
lho e Carlos Gomes da Silva.

Foram este elementos que
decidiram os temas, os ora-
dores e os convidados para o

próximo fim de semana.
A primeira sessão irá abor-

dar a situação de Portugal no
atual contexto geopolítico.
Carlos Moedas e Francisco
Seixas da Costa irão, junta-
mente com os participantes
analisar a situação política
nos EUA e na Europa, e a
forma como está a provocar
alterações no equilíbrio geo-
estratégico e, claro, como se

enquadra Portugal neste con-
texto numa altura em que se

aproximam vários períodos
eleitorais. Este painel será mo-

derado por Francisco Pinto
Balsemão.

Ainda de manhã, o futuro
da democracia e o papel dos
media na era das redes soci-
ais e dsLsfake news estará em
debate com os contributos de
Ricardo Costa, diretor-geral
de informação do Grupo Im-
presa, e do advogado e político
Adolfo Mesquita Nunes.

Na parte da tarde a necessi-
dade de criar um melhor am-
biente digital e de eliminar os

entraves ao crescimento será
o tema debatido entre Nuno
Sebastião, CEO da Feedzai, e

a ex-secretária de Estado Ana
Lehmann, painel moderado
por António Ramalho, CEO do
Novo Banco.

A fechar a temática da ar-
madilha geracional e os limites
da inovação tecnológica serão
colocados no cento do deba-
te pelos académicos Arlindo
Oliveira e Francisco Veloso e

pela consultora e Sofia Santos.

Espaço onde serão discutidos
os desafio do Estado social pe-
rante o envelhecimento da po-
pulação, mas também como os

jovens de hoje não se revêem
em conceitos simples, como,
por exemplo, as relações la-
borais, ou quais os efeitos que
a inteligência artificial e uma
nova onda de robotização vão
ter na sociedade, economia e

edução. Este painel será mo-
derado por Leonor Beleza.

Após os trabalhos, a equipa

de relatores dos Encontros de

Cascais, liderada pelo diretor
do Expresso, Pedro Santos
Guerreiro, e que conta ainda
com os jornalistas Henrique
Monteiro e José Gomes Fer-
reira, irá produzir um rela-
tório sobre a discussão e as
conclusões destes primeiros
Encontros de Cascais, que
serão oportunamente divul-
gados.

O evento fecha com um jan-
tar com a presença de Pedro
Siza Vieira, ministro-adjunto
e da Economia, em represen-
tação do primeiro-ministro,
António Costa.


