
 
 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Lisboa, 7 de novembro de 2019 

 
 

OS DESAFIOS DA UNIÃO EUROPEIA EM DEBATE 

 

O Clube de Lisboa e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), com o apoio do 

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e da Câmara Municipal de Lisboa organizam a Lisbon Talk 

“União Europeia: novas equipas, velhas políticas?”, na próxima 6ª feira, dia 15 de novembro, 

entre as 14h30 e as 16h30, no salão nobre da CCIP (Rua das Portas da Santo Antão, 89). 

 

A expansão do populismo, a gestão das migrações, o Brexit e a coesão social são alguns dos 

muitos desafios que se colocam à nova Comissão Europeia e ao projeto europeu, pelo que este 

debate acontece numa altura crucial para definir o futuro da integração europeia 

 

Esta Lisbon Talk conta com as intervenções de Miguel Poiares Maduro, Diretor do Global 

Governance Programme do Instituto Universitário Europeu, em Florença e de Marina Costa 

Lobo, Investigadora Principal do Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa. O debate 

será moderado por Bernardo Ivo Cruz, Administrador Executivo da SOFID – Sociedade para o 

Financiamento do Desenvolvimento.  

 

A participação é livre, mediante inscrição aqui. 

 

As Lisbon Talk são sessões de debate, com enfoque em assuntos relevantes da atualidade 

internacional organizadas pelo Clube de Lisboa em parceria com outras organizações. 

 

 

Sobre o Clube de Lisboa 

O Clube de Lisboa visa promover Lisboa como cidade global e espaço de reflexão sobre temas prioritários 

da agenda internacional, com atenção particular aos desafios para Portugal e a Europa. 

clubelisboa.pt 

 

Sobre a CCIP 

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa é uma associação empresarial privada ao serviço das 

empresas portuguesas desde 1834, que promove o desenvolvimento dos seus associados a nível nacional 

e internacional. 

ccip.pt 
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