
Debate Académicos, investigadores, empresários, economistas e gestores reúnem-se este sábado

Os caminhos do futuro
vão dar a Cascais

objetivo é claro:
r criar um fórum de

debate da Sociedade
Civil para a Socieda-
de Civil para ajudar
na procura de solu-

ções para os vários
k / çroblemas do país.*S É exatamente isso

que cerca de 50 participantes dos mais
diversos quadrantes da sociedade e da
economia vão fazer este fim de semana
nos primeiros Encontros de Cascais.

Este novo espaço de debate, cria-
do pelo Expresso com o patrocínio
da AON, da Deloitte e da Câmara de

Cascais, afirma-se como um local de
debate totalmente livre onde a troca

de ideias marcará os trabalhos. Para
ser possível esse objetivo foram con-
vidadas algumas das pessoas mais
marcantes da nossa sociedade, repre-
sentativas de diversas áreas e gerações
para que o debate fosse o mais hete-
rogéneo. Sempre na expectativa que
da discussão possam emergir ideias

que ajudem a definir caminhos para
alcançar uma economia mais forte,
mais livre, mais justa e mais amiga
das empresas, bem como um regime
democrático que funcione e ofereça
garantias de liberdade, igualdade e

solidariedade a todos os cidadãos.
Os Encontros de Cascais (EdC) é

um evento anual exclusivo com um
número restrito de participantes. E

para garantir a pertinência e adesão
com a realidade, os EdC criaram uma
Comissão Diretiva com 11 membros
com mandatos de três anos, renová-
veis por uma única vez. Fazem parte
desse comité Paula Amorim, Fran-
cisco Pinto Balsemão, Francisco Pe-
dro Balsemão, Leonor Beleza, Carlos
Carreiras, António Lagartixo, Vasco
de Mello, Isabel Mota, Pedro Penalva,
António Ramalho e Carlos Gomes da
Silva. Da discussão entre estes ele-
mentos foi possível chegar aos temas

que estarão este fim de semana em
debate bem como elaborar a lista de
oradores e convidados.

Para garantir que o debate de ideias
é o mais profícuo e livre possível foi
decidido que este fórum de debate está



sujeito a regras próprias de divulgação
e participação. Os Encontros de Cascais
são fechados ao público (participação
apenas por convite) e à comunicação
social. Assim, 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
nunca identificado o autor.

Todos os encontros têm uma equipa
de redatores liderada pelo diretor do

Expresso, Pedro Santos Guerreiro, e

da qual fazem parte ainda os jornalis-
tas José Gomes Ferreira e Henrique
Monteiro. Estes serão responsáveis
pela elaboração das conclusões e resu-
mo das várias sessões de debate.

A primeira sessão vai abordar a
situação de Portugal no atual contex-
to geopolítico. Carlos Moedas e Fran-
cisco Seixas da Costa vão, juntamente
com os participantes, analisar a situa-

ção política nos EUA e na Europa, e

a forma como está a provocar alte-
rações no equilíbrio geoestratégico
e, claro, como se enquadra Portugal
neste contexto numa altura em que
se aproximam vários períodos eleito-
rais. Este painel será moderado por
Francisco Pinto Balsemão. De relem-

brar que este espaço de debate não é

o tradicional e os participantes não
são mero espectadores mas agentes
ativos na discussão e propostas sobre
os temas.

Ainda na parte da manhã o futuro
da democracia e o papel dos media na
era das redes sociais e dãsfa/ce news
estará em debate, com os contribu-
tos de Ricardo Costa, diretor geral de

informação do Grupo Impresa, e do

advogado e político Adolfo Mesquita
Nunes, e com a moderação de Fran-
cisco Pedro Balsemão.

Na parte da tarde será discutida a
necessidade de criar um melhor am-
biente digital e de eliminar os entraves
ao crescimento, temas que contam
com a participação de Nuno Sebas-
tião, CEO da Feedzai, e da ex-secre-
tária de Estado Ana Lehmann, painel
moderado por António Ramalho, CEO
do Novo Banco.

A fechar, a temática da armadilha
geracional e os limites da inovação
tecnológica serão colocados no cento
do debate pelos académicos Arlin-
do Oliveira e Francisco Veloso e pela
consultora Sofia Santos. Espaço onde
serão discutidos os desafio do Esta-

do Social perante o envelhecimento
da população, mas também como os

jovens de hoje não se revêem em con-
ceitos simples, como, por exemplo, as

relações laborais, ou quais os efeitos

que a inteligência artificial e uma nova
onda de robotização vão ter na socie-

dade, economia e educação. Este pai-
nel será moderado por Leonor Beleza.

O evento fecha com um jantar com
a presença de Pedro Siza Vieira, mi-
nistro adjunto e da Economia, em
representação do primeiro-ministro
António Costa, a quem serão apre-
sentadas as principais conclusões do
I Encontro de Cascais.

economia@expresso.impresa.pt

OS ENCONTROS
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AGENDA

Sábado
17 de novembro de 2018

9h-10h30
Temai
PORTUGAL NA SITUAÇÃO
GEOPOLÍTICAATUAL
Oradores
Francisco Seixas da Costa
Carlos Moedas
Moderador
Francisco Pinto Balsemão

11h-12h30
Tema 2

O FUTURO DA
DEMOCRACIA E O PAPEL
DOS MEDIA NA ERA

DAS REDES SOCIAIS
E DAS FAKE NEWS
Oradores
Ricardo Costa
Adolfo Mesquita Nunes
Moderador
Francisco Pedro Balsemão

14h45-16h15
Tema 3

COMO CRIAR UM MELHOR
AMBIENTE DIGITAL
E ELIMINAR OS ENTRAVES
AO CRESCIMENTO?
Oradores
Nuno Sebastião
Ana Lehmann
Moderador
António Ramalho

16h45-18h30
Tema 4
A ARMADILHA
GERACIONAL E OS LIMITES
DA INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Oradores
Arlindo Oliveira
Sofia Santos
Francisco Veloso
Moderador
Leonor Beleza

20h15

Jantar de apresentação das

conclusões com a presença
de Pedro Siza Vieira,
mi nistro Adju nto e da
Economia

PARTICIPANTES

G Miguel Stilwell
de Andrade
CFOdaEDP

G Joana Pinto Balsemão
Vereadora da Câmara
Municipal de Cascais

O Pedro Barreto
Administrador do BPI

G Tiago Pitta e Cunha
CEO da Fundação
Oceano Azul

G José Gomes Félix
Diretor ibérico daGlovo

G Elvira Fortunato
Professora catedrática
ediretora do Centro de

Investigação de Materiais
(CENIMAT)

G Isabel Furtado
CEO daTMG Automotive
e presidente daCOTEC

G Isabel Capeloa Gil
Reitora da Universidade
Católica Portuguesa

G Luís de Góes
Administrador
dajosé de Mello

G Luísjerónimo
Diretor-adjunto
do programa "Coesão
e Integração Social",
da Fundação Calouste
Gulbenkian

G Ana Paula Martins
Bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos

G Salvador de Mello
CEO dajosé de Mello Saúde

G Catarina Pais
Goldman Sachs

G Paula Panarra
Diretora-geral
da Microsoft Portugal

G Ana Pinho
Presidente do Conselho

de Administração
e da Comissão Executiva
da Fundação de Serralves

G Cândida Pinto

Jornalista

G Alexandre Relvas

Empresário e administrador
da Logoplaste

G Inês Relvas
The Boston Consulting Group

GJoãoSàágua
Reitor da Universidade
Nova de Lisboa

G António Cruz Serra
Reitor da Universidade
de Lisboa

G Diogo da Silveira
Presidente executivo
daThe NavigatorCompany

G Sofia Tenreiro
Diretora-geral
da Cisco Portugal

G Pedro Rocha Vieira
Cofundador, presidente
e CEO da Beta-i

G António Lobo Xavier
Advogado

G Luís Lobo Xavier
Diretor do programa
"Sustentabilidade",
da Fundação Calouste
Gulbenkian

Relatores

G José Gomes Ferreira
Diretor-adjunto da SIC

G Pedro Santos
Guerreiro
Diretor do Expresso

G Henrique Monteiro
Jornalista

Secretário-geral

G João Vieira Pereira
Diretor-adjunto do Expresso




