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Prefácio
Foreword

A 4ª Conferência de Lisboa, realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2020, foi realizada pela primeira vez em
regime online, devido à situação de crise pandémica.
Dedicada à Aceleração das Mudanças Globais e aos impactos da pandemia, a Conferência foi organizada em redor de
um conjunto de temas que têm regido algumas das preocupações dominantes da agenda internacional, desde as questões
da geopolítica e do desenvolvimento, da tecnologia e da segurança, às da sustentabilidade e das alterações comportamentais face ao ritmo das mudanças e ao medo do desconhecido.
Como habitualmente, foi nossa intenção promover a reflexão e
debate sobre assuntos variados do espetro dos desafios globais
que enfrentamos.
A mensagem enviada pelo Presidente da República e o
alto patrocínio da Presidência mais uma vez nos honraram nes6_
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The 4th Lisbon Conference, held between September 30th
and October 2nd 2020, occurred for the first time online, due to
the situation of the pandemics.
Dedicated to The Acceleration of Global Change and the
impacts of the pandemic, the Conference was organised around
a set of themes that have governed some of the dominant concerns of the international agenda, from issues of geopolitics
and development, to technology and security, to sustainability
and behavioural transformations due to the pace of change and
the fear of the unknown. As usual, it was our intention to promote reflection and debate on various subjects in the spectrum
of the global challenges we face.
The message sent by the President of the Portuguese
Republic and the high patronage of the Presidency once again
honoured us in this edition, particularly with the mention that
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ta edição, particularmente com a menção que enfaticamente
foi feita à contribuição das Conferências e das atividades do
Clube de Lisboa para a promoção da reflexão e debate sobre
a agenda internacional em Portugal. A Conferência beneficiou
igualmente de uma mensagem enviada pelo Secretário-Geral
das Nações Unidas, que refletiu sobre os grandes desafios globais da nossa era. Salientamos ainda a mensagem enviada pelo
Ministro dos Negócios Estrangeiros, que sublinhou a importância da aceleração das mudanças globais para o presente e futuro de Portugal.
A agenda escolhida, a qualidade dos oradores convidados
e a riqueza dos debates foi mais uma vez o trunfo que tem levado a que as Conferências assumam um lugar cada vez mais
relevante no panorama dos acontecimentos que promovem
Lisboa como centro de discussão sobre temas globais. Os 29
participantes, de diversas proveniências, permitiram manter a
natureza internacional e cosmopolita do evento.
O livro da Conferência apresenta as intervenções e resume os debates havidos. Os textos resultam da edição dos discursos orais transcritos. As intervenções são referenciadas em
português e inglês, dependendo da língua utilizada pelos oradores convidados, sendo sempre acompanhadas por um resumo
em português dos debates havidos, como tem sido habitual.
O Conselho Diretivo do Clube de Lisboa agradece aos oradores e participantes, às entidades fundadoras do projeto das
Conferências de Lisboa, aos patrocinadores e aos colaboradores o seu apoio e esforço, que tornaram possível a realização
deste evento. Estamos confiantes que, face aos resultados evidenciados, a próxima Conferência será uma realidade, convicção que é reforçada pelas demais atividades realizadas durante
o ano de 2020, que permitiram um salto qualitativo na notoriedade do Clube de Lisboa.

was emphatically made on the contribution of the Conferences
and activities of the Lisbon Club to promote the reflection and
debate of the international agenda in Portugal. The Conference
also benefited from a message sent by the Secretary-General
of the United Nations, who reflected on the great global challenges of our era. We also highlight the message sent by the
Minister of Foreign Affairs, who underlined the importance of
the acceleration of global change for Portugal's present and
future.
The chosen agenda, the quality of the invited speakers and
the richness of the debates were once again assets that have
led the Conferences to assume an increasingly relevant place
in the panorama of the events that promote Lisbon as a centre
of discussion on global issues. The 29 participants, from different backgrounds, allowed to maintain the international and
cosmopolitan nature of the event.
The Conference book presents the interventions and summarises the debates that have taken place. The texts result
from the editing of the transcribed oral speeches. The interventions are referenced in Portuguese and English, depending
on the language used by the invited speakers, and are always
accompanied by a summary of the debates in Portuguese, as
per usual.
The Board of Directors of the Lisbon Club thanks the
speakers and participants, the founding entities of the Lisbon
Conferences project, the sponsors and the collaborators, for
their support and effort, which made this event possible. We
are confident that, in view of the results shown, the next Conference will be a reality, a conviction that is reinforced by the
other activities carried out during the year 2020, which allowed
a qualitative leap forward in the notoriety of the Club.

O Conselho Diretivo do Clube de Lisboa

The Board of Directors of the Lisbon Club
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A ACELERAÇÃO
DAS MUDANÇAS
GLOBAIS
e os impactos da pandemia

THE ACCELERATION
OF GLOBAL CHANGE
and how the pandemic is affecting it

4ª Conferência de Lisboa
Oito mil milhões de pessoas,
The
4th Lisbon Conference
e então?
Eight billion people,
and so what?

Porque e onde há uma expansão ou declínio populacional
e quais as implicações para o futuro? Será que futuros dividendos demográficos
compensam problemas causados pelo rápido crescimento da população
em países mais pobres?
Where and why is population expanding
or declining and what might be the implications?
Will future demographic dividends compensate for problems already caused by the
steady increase in population growth rates in many poor countries?

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

A T
4ª Conferência de Lisboa sobre
“A Aceleração das Mudanças
Globais — e os impactos da pandemia” centrou-se nos domínios
onde a velocidade da mudança
encurta o fosso entre o futuro e
o presente: Tendências Demográficas, Alterações Climáticas,
Transição Energética, Revolução
Digital, Modelos de Crescimento
e Desigualdades, Mudanças Geopolíticas, Desafios Societais.
Os temas dentro desses domínios foram debatidos no contexto
da pandemia e dos cinco pilares da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz
e Parcerias.
A Conferência durou três tardes, de 30 de setembro a 2 de
outubro, e contou com a participação do Presidente da República, do Secretário-Geral das Nações Unidas e do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, que apresentaram breves mensagens.
No painel “Oito mil milhões de pessoas, e então?” falou-se dos modelos demográficos dominantes que preveem um
aumento da população mundial até ao final deste século, e
das correntes alternativas que defendem que o crescimento
populacional está a estabilizar e irá decrescer, consequência
da urbanização e da queda das taxas de fertilidade. Nos países
ocidentais, a população em idade ativa tem vindo a baixar, principalmente devido à diminuição dos nascimentos. A população
em África ainda apresenta uma tendência de crescimento, apesar da previsão de estabilização, consequência da urbanização
e da aposta na educação das raparigas em áreas rurais.
No debate que se seguiu sobre “As divergências sobre a
ação climática: que energia para qual futuro?”, foram feitas

he 4th Lisbon Conference on “The Acceleration of Global Change – and
how the pandemic is affecting it”, focused on domains where the speed of
change shortens the gap between the
future and the present: Demographic Trends, Climate Change, Energy
Transition, Digital Revolution, Inequality and Growth Models, Geopolitical Change, Societal Challenges. The
themes within these domains were debated in the context of
the pandemic and the five pillars of the 2030 Agenda for Sustainable Development: People, Planet, Prosperity, Peace and
Partnerships.
The Conference was held during three afternoons, from
the 30th of September until the 2nd of October, and counted with
the contribution of the President of the Republic, the Secretary-General of the United Nations and the Minister for Foreign
Affairs, who presented brief messages.
The panel “Eight billion people, and so what?” addressed
the dominant demographic models that predict an increase in
the world population by the end of this century, and the alternative ones that argue that population growth is stabilising
and will decline as a result of urbanisation and falling fertility
rates. In Western countries, the working population has been
declining, mainly due to falling births rates. The population in
Africa is still on a growth trend, despite its forecasted stabilisation, a consequence of urbanisation and the focus on girls’
education in rural areas.
Several considerations were made on the panel “The divergence over climate action: what energy for what future?”,
ranging from the importance of biological and agricultural ac-
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diversas considerações, desde a importância do biológico e da
atividade agrícola para a transição energética, à necessidade
de tecnologias mais eficazes e economicamente viáveis para
a generalização de energias renováveis. As consequências da
pandemia revelam sinais promissores, como a redução nas
emissões de gases com efeito de estufa, ou a regeneração da
biodiversidade que, todavia, poderão ser apenas resultados
temporários, caso não ocorra uma profunda alteração de estilos de vida. A pandemia, tal como as alterações climáticas são
problemas de ação coletiva global, cujo impacto é mais severo no hemisfério Sul, exigindo uma resposta multilateral por
parte de instituições internacionais fortes e orientadas para a
cooperação.
No painel sobre “O medo como arma política” houve um
debate sobre os vários tipos de medo e como este é essencial à
vida humana. Foi referido que um dos grandes problemas tem
sido o medo do outro, manipulado com objetivos políticos por
líderes autoritários. O autoritarismo e a utilização do medo
no discurso aos cidadãos está hoje muito vivo em várias geografias, quer seja nos Estados Unidos, ou em países da África,
América Latina e da Europa. Foi salientado que uma das principais fontes de medos tem sido a falta de conhecimento, e que,
por isso, as sociedades devem apostar no conhecimento, para
diminuir as desigualdades e dar maior segurança às pessoas.
O debate sobre “O dilema desigualdades-crescimento”
mostrou que o modelo de crescimento globalizado contribuiu
para a redução da pobreza e desigualdade globais — muito devido ao desenvolvimento de países como a China e a Índia —,
verificando-se, porém, uma convergência hemisférica em que a
desigualdade dentro dos países teve tendência a aumentar no
hemisfério Norte e a reduzir-se no hemisfério Sul. A lei tem desempenhado um papel fundamental na criação e perpetuação
destas desigualdades estruturais e hierarquias de direitos, sendo na verdade o código essencial para a criação e concentração
da riqueza. A própria pandemia tem vindo a refletir e acentuar
desigualdades, desde logo na incidência das taxas de infeção e
mortalidade, no mercado de trabalho entre profissões, ou nas
consequências decorrentes do encerramento de escolas.
Na discussão sobre o tema “Como a aceleração tecnológica molda as nossas vidas” foi ressaltado que algoritmos,
12 _
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tivity for the energy transition to the need for more efficient
and economically viable technologies for the widespread use of
renewable energy. The pandemic’s consequences show promising signs, such as a reduction in greenhouse gas emissions, or
the regeneration of biodiversity, which may only be temporary
if lifestyles are not transformed. Both the pandemic and climate change are global collective action problems, whose impact is most severe in the global South, requiring a multilateral
response from strong and cooperation oriented international
institutions.
During the panel on “Fear as a political tool”, there was a
debate on the various types of fear and how it is essential to
human life. It was pointed out that one of the most significant
problems has been fear of the other, manipulated with political
objectives by authoritarian leaders. Authoritarianism and the
use of fear in political discourses is very much alive today in
various geographies, whether in the United States or countries
of Africa, Latin America and Europe. It has been pointed out
that one of the primary sources of fear has been lack of knowledge. Therefore, societies must invest in knowledge in order to
reduce inequalities and give people greater security.
The debate on "The growth-inequality dilemma" showed
that the globalised growth model has contributed to reducing
global poverty and inequality — much due to the development
of countries like China and India. Regardless, there is a hemispheric convergence where inequality within countries tended
to increase in the Northern hemisphere and to decline in the
Southern one. The law has played a vital role in creating and
perpetuating these structural inequalities and a hierarchy of
rights and is indeed the code for wealth creation and concentration. The pandemic itself has reflected and accentuated inequalities, not only through the incidence of infection and mortality rates, but also in the labour market between occupations,
or through the expected consequences of school closures.
During the panel “Technological acceleration is shaping
our lives” it was stressed that algorithms, sensors, deep learning, robotisation and big data are essential components of the
current digital revolution which is pushing forward the setup of
a new global system of production and surveillance, crucial for
global competition — as well as for states and big corporations’
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sensores, deep learning, robotização e big data são componentes essenciais da atual revolução digital, que impulsiona a implantação de um novo sistema global de produção e vigilância,
cruciais para a competição global e para o controlo por parte
de Estados e grandes corporações. Referiu-se também a importância do aumento da diversidade no tipo de pessoas a trabalhar as questões de IA, de forma a permitir uma maior inclusividade. Falou-se ainda da dificuldade das empresas europeias
de tecnologia competirem no cenário mundial, de certa forma,
por estarem mais regulamentadas por códigos normativos de
defesa de valores fundamentais das democracias liberais, em
comparação com as dos EUA ou da China, cujos mecanismos de
regulação e financiamento são mais ágeis.
No painel sobre “Democracia liberal e multilateralismo
debaixo de fogo” foi enfatizado que, como resultado do enfraquecimento da Ordem Internacional criada no rescaldo da
II Guerra Mundial, o multilateralismo e a democracia liberal
têm estado sob forte ataque. Foi destacada a ascensão de
movimentos populistas através do aproveitamento político de
tendências disruptivas que se têm verificado no Ocidente nas
últimas décadas, em consequência das mudanças económicas
e socioculturais e, em última instância, do aumento das desigualdades. Foi referida a atitude anti-multilateralista da administração Trump nos EUA e as tendências que já decorriam da
viragem económica deste país para o Pacífico, subalternizando
a União Europeia como parceiro privilegiado.
No debate “Que União Europeia para que admirável mundo novo?” foi ressaltada a profunda influência, no processo de
integração europeu, desempenhada pelas mudanças geopolíticas e geoeconómicas globais. Foi também referido que, apesar
das respostas nacionais à pandemia terem começado por ser
descoordenadas, e não obstante a continuação de tendências
nacionalistas e tensões entre abordagens intergovernamentais
e comunitárias, a recente resposta da Comissão Europeia para
lidar com a crise no contexto da pandemia tem-se revelado
bastante positiva. Esta resposta, e a comunitarização da recuperação económica que ela implica, foi apontada não só como
um momento histórico na vida da Europa, demarcando-se da
resposta à crise de 2008, mas também como uma ferramenta
de combate ao populismo em ascensão.

control. The importance of increasing diversity of people working on AI was mentioned as well, in order to allow for greater
inclusiveness. There was also talk of the difficulty for European tech companies to compete on the world stage, to some extent due to the fact that they are more regulated by normative
codes that uphold fundamental values of liberal democracies,
compared to those of the USA or China, whose regulatory and
financing mechanisms are more agile.
The panel on “Liberal democracy and multilateralism under fire” focused on the consequences of the weakening of the
Liberal International Order created in the aftermath of the
Second World War, putting multilateralism and liberal democracy at risk and under attack. The debate also touched on the
rise of populist movements through the political exploitation
of disruptive tendencies that have been occurring in the West
in recent decades as a result of economic and socio-cultural
changes and, ultimately, increased inequalities. The anti-multilateralist attitude of the Trump administration in the USA and
the trends that had already resulted from the economic turnaround of the country towards the Pacific, subordinating the
European Union as a privileged partner, were also discussed.
The debate “What European Union for what brave new
world?” highlighted the profound influence of global geopolitical and geo-economic change on the process of European integration. Although national responses to the pandemic began
by being uncoordinated, and despite continuing nationalistic
trends and tensions between intergovernmental and community approaches, the recent response of the European Commission in dealing with the pandemic crisis was highlighted as
having been quite positive. This response, and the communitarisation of economic recovery that it entails, have been identified
not only as a historical moment in Europe’s life, differing from
the response to the 2008 crisis, but also as a tool to fight rising
populism.
The roundtable “From Game Boy to Covid-19: an open
conversation amongst millennials” thoroughly discussed issues pertaining to education models and working expectations.
It was stressed that education systems clash with society’s
needs and that the awareness of this fact has never been clearer and more generalised than it is today, given the technological
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Na mesa redonda “Do Game Boy à Covid-19: conversa
aberta entre millennials” foram muito discutidas as questões
relativas aos modelos de educação e expectativas de trabalho.
Salientou-se que os sistemas educativos colidem com as necessidades da sociedade e que a consciência deste facto nunca foi tão clara e generalizada como hoje, dada a aceleração
tecnológica e a multiplicação de novas crises. A estabilidade
profissional e do emprego esvaiu-se, tornando mais visíveis as
desigualdades entre gerações, os desfasamentos entre competências e necessidades. Desta análise surgiu como corolário a
importância em apostar em áreas transversais, com ênfase no
humanismo e na inclusividade, bem como se destacou a necessidade de combater as notícias falsas que circulam nas redes
sociais.
Ao longo das três tardes de Conferência registaram-se
873 espectadores, tanto no Zoom quanto no Youtube. Em termos de informação registada na plataforma Zoom, a percentagem de mulheres (61%) superou a de homens (39%) e, em
termos de idade, 25% tinham entre 18 e 34 anos, 45% estavam
na faixa dos 35 aos 54 e 30% tinham mais de 55 anos. Somaram-se 44 citações em 21 órgãos de comunicação social (jornais, rádios e TV) constituídas por entrevistas e artigos (estes
números referem-se ao período antes, durante e uma semana
após a Conferência).

14 _
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acceleration and the multiplication of new crises. Professional
and employment stability vanished, making intergenerational
inequalities and mismatches between skills and needs more
visible. The corollary of this analysis was the importance of investing in cross-cutting areas, with an emphasis on humanism
and inclusiveness, as well as the need to verify fake news circulating on social networks.
During the three afternoons of the Conference, there were
873 viewers, both on Zoom and Youtube. Referring to the registries on Zoom, the percentage of women (61%) surpassed that
of men (39%), and in terms of age, 25% of the viewers were between the ages of 18 and 34 years old, 45% were in the range
of 35-54, and 30% were over 55 years old. There were 44 mentions in 21 media outlets (newspapers, radio and TV stations)
consisting of interviews and articles (these figures refer to the
periods before, during and one week after the Conference).
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quarta-feira wednesday

30 Set Sept

Programa
Programme

16 _

_ 14h30 _ 15h00
Abertura

_ 14h30 _ 15h00
Opening

Francisco Seixas da Costa
Presidente do Clube de Lisboa
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República Portuguesa

Francisco Seixas da Costa
Chairman of the Lisbon Club
Marcelo Rebelo de Sousa
President of the Portuguese Republic

PESSOAS
_ 15h15 _ 16h15
Oito mil milhões de pessoas, e então?
Porque e onde há uma expansão ou declínio populacional e quais
as implicações para o futuro? Será que futuros dividendos demográficos compensam problemas causados pelo rápido crescimento da população em países mais pobres?

PEOPLE
_ 15h15 _ 16h15
Eight billion people, and so what?
Where and why is population expanding or declining and what
might be the implications? Will future demographic dividends
compensate for problems already caused by the steady increase of population growth rates in many poor countries?

John Ibbitson
Jornalista do The Globe & Mail, Ottawa
Alioune Sall
Fundador e Diretor Executivo do African Futures Institute,
Pretória
Cristina Peres - moderadora
Jornalista do Expresso, Lisboa

John Ibbitson
Journalist of The Globe & Mail, Ottawa
Alioune Sall
Founder and Executive Director of the African Futures
Institute, Pretoria
Cristina Peres - moderator
Journalist of Expresso, Lisbon
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_ 16h30
O Desafio das Mudanças Globais

_ 16h30
The Challenge of Global Change

António Guterres
Secretário-Geral das Nações Unidas

António Guterres
United Nations Secretary-General

PLANETA
_ 16h40 _ 18h00
As divergências sobre a ação climática: que energia
para qual futuro?
Como acelerar o ritmo de transição energética para mitigar ou
evitar catástrofes climáticas? Existe uma relação entre pandemia e mudanças climáticas?

PLANET
_ 16h40 _ 18h00
The divergence over climate action: what energy for
what future?
How can energy transition be accelerated in order to avoid or
mitigate climate disasters? Is there a relationship between the
pandemic and climate change?

Jennifer Layke
Diretora Global do Programa de Energia do World Resources
Institute, Washington
Miguel B. Araújo
Biogeógrafo, Professor Investigador do Conselho Espanhol
de Investigação e Professor na Universidade de Évora
Karin Bäckstrand
Professora de Ciências Sociais do Ambiente, Stockholm
University
Agostinho Miranda - moderador
Sócio Fundador da Miranda & Associados, Lisboa

Jennifer Layke
Global Director of the Energy Programme at the World
Resources Institute, Washington
Miguel B. Araújo
Biogeographer, Research Professor of the Spanish Research
Council & Professor at Universidade de Évora
Karin Bäckstrand
Professor in Environmental Social Science, Stockholm
University
Agostinho Miranda - moderator
Founding Partner of Miranda & Associados, Lisbon
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quinta-feira thursday

01 Out Oct

PAZ_
_ 14h30 _ 15h30
O medo como arma política
De que forma o populismo e o extremismo religioso utilizam
hoje o medo de riscos existenciais e da aceleração das mudanças globais para as suas agendas? A pandemia favorece a expansão do radicalismo?
Adrian Currie
Filósofo da Ciência, University of Exeter
Mia Couto
Escritor e Biólogo, Maputo
Raquel Vaz-Pinto - moderadora
Investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), Universidade NOVA de Lisboa, Membro da Direção
do Clube de Lisboa

Augusto Santos Silva
Minister of Foreign Affairs

Augusto Santos Silva
Ministro dos Negócios Estrangeiros
PROSPERIDADE
_ 15h45 _ 16h45
O dilema desigualdades - crescimento
Os modelos de crescimento e políticas públicas dominantes podem reverter o aumento das desigualdades? De que forma a
pandemia afeta esta tendência?
Katharina Pistor
Diretora do Center on Global Legal Transformation, Columbia
University, Nova Iorque
Francisco Ferreira
Professor Amartya Sen de Estudos da Desigualdade, London
School of Economics, Londres
Luís Pais Antunes - moderador
Presidente do Conselho de Administração da PLMJ, Membro da
Direção do Clube de Lisboa
Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
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Adrian Currie
Philosopher of Science, University of Exeter
Mia Couto
Writer and Biologist, Maputo
Raquel Vaz-Pinto - moderator
Researcher at Instituto Português de Relações Internacionais
(IPRI), Universidade NOVA de Lisboa, Board Member of the
Lisbon Club
_ 15h30
Portugal and Geopolitical Change

_ 15h30
Portugal e as Mudanças Geopolíticas
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PEACE
_ 14h30 _ 15h30
Fear as a political tool
In which ways do populism and religious extremism use fear
of change and fear of the unknown on their agendas? Does the
pandemic favour the expansion of radicalism?

PROSPERITY
_ 15h45 _ 16h45
The growth - inequality dilemma
May current growth models and public policies revert the increase in inequality rates? In which ways may the pandemic
affect this trend?
Katharina Pistor
Director of the Center on Global Legal Transformation,
Columbia University, New York
Francisco Ferreira
Amartya Sen Professor of Inequality Studies, London School
of Economics
Luís Pais Antunes - moderator
Chairman of the Board of PLMJ, Board Member of the Lisbon
Club
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_ 17h00 _ 18h00
Como a aceleração tecnológica molda as nossas vidas
De que forma as inovações tecnológicas e os sistemas de vigilância condicionam a nossa forma de vida? Quais as implicações da competição tecnológica entre grandes potências e
entre transnacionais?

_ 17h00 _ 18h00
Technological acceleration is shaping our lives
How do digital revolution and surveillance condition our way of
life? What implications are already emerging from the harsh
technological competition amongst big powers and transnationals?

Pedro Saleiro
Gestor de Ciência de Dados na Feedzai, Lisboa
Chloe Teevan
Investigadora do European Centre for Development Policy
Management - ECDPM, Maastricht
Laura Lisboa - moderadora
Licenciada em Engenharia Física e mestranda em Ciência
Política, Lisboa

Pedro Saleiro
Data Science Manager at Feedzai, Lisbon
Chloe Teevan
Researcher at the European Centre for Development Policy
Management - ECDPM, Maastricht
Laura Lisboa - moderator
Graduate in Engineering Physics and Master student in Political
Science, Lisbon
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sexta-feira friday

02 Out Oct

PAZ
_ 14h30 _ 15h30
Democracia liberal e multilateralismo debaixo de fogo
O crescimento de regimes populistas e autoritários sinaliza o
fim de uma era de predomínio do multilateralismo e da democracia liberal? De que forma a pandemia afeta estas mudanças
geopolíticas globais?
Sheri Berman
Professora no Barnard College, Columbia University,
Nova Iorque
Charles Powell
Diretor do Real Instituto Elcano, Madrid
Marina Costa Lobo - moderadora
Investigadora Principal do Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Lisboa, Vice-Presidente do Clube de Lisboa
PARCERIAS
_ 15h45 _ 16h45
Que União Europeia para que admirável mundo novo?
O plano de recuperação económica Next Generation poderá refrear o populismo na Europa? E de que modo poderá reforçar o
papel da UE como ator global?
Elisa Ferreira
Comissária Europeia para a Coesão e Reformas
Fernando Medina
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Luísa Meireles - moderadora
Diretora de informação da LUSA
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PEACE
_ 14h30 _ 15h30
Liberal democracy and multilateralism under fire
Does the growth of populist and authoritarian regimes sign the
end of an era of multilateralism and liberal democracy? How
might pandemics affect this global geopolitical scenario?
Sheri Berman
Professor at Barnard College, Columbia University, New York
Charles Powell
Director of the Real Instituto Elcano, Madrid
Marina Costa Lobo - moderator
Senior Researcher of Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Lisboa, Vice-President of the Lisbon Club
PARTNERSHIP
_ 15h45 _ 16h45
What European Union for what brave new world?
Will the EU economic recovery plan Next Generation restrain
populism in Europe? How may it reinforce EU’s role as a global
actor?
Elisa Ferreira
European Commissioner for Cohesion and Reforms
Fernando Medina
Mayor of Lisbon
Luísa Meireles - moderator
Director of the Portuguese News Agency LUSA
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_ 17h00 _ 18h30
Do Game Boy à Covid-19: conversa aberta entre
millennials
De que forma a aceleração das mudanças tecnológicas afeta
as nossas vidas, particularmente as dos jovens? Que ameaças
e oportunidades se oferecem com a atual pandemia? Como encaram os jovens o seu futuro?

_ 17h00 _ 18h30
From Game Boy to Covid-19: an open conversation
amongst millennials
How is the acceleration of technological change affecting our
lives, particularly of young people? Which threats and opportunities arise from the pandemic? How do young people see their
future?

Ana Martins Vasconcelos
Mestre em Teoria Política pela Oxford University, Cascais
Hugo Luzio
Mestrando em Filosofia na Universidade de Lisboa, baterista
dos Them Flying Monkeys, Sintra
André Fontes
Pós-graduado em Artes da Escrita pela Universidade NOVA de
Lisboa, autor do romance Saturnália, Seixal
António Coelho
Doutorando em Fusão Nuclear na École Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Lausanne
Ana Filipa Fraga
Mestranda em Politics, Big Data and Quantitative Methods na
University of Warwick, Warwick
Maria Leonor Carapuço
Licenciada em Comunicação pela Universidade NOVA de Lisboa,
Lisboa
Catarina Tello de Castro - moderadora
Mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais na
Universidade Católica, Lisboa

Ana Martins Vasconcelos
Master in Political Theory by the Oxford University, Cascais
Hugo Luzio
Master student in Philosophy at Universidade de Lisboa, drummer of Them Flying Monkeys, Sintra
André Fontes
Post-Graduate in Creative Writing by Universidade NOVA de
Lisboa, author of the novel Saturnália, Seixal
António Coelho
Doctorate student in Nuclear Fusion at École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Lausanne
Ana Filipa Fraga
Mater student in Politics, Big Data and Quantitative Methods at
the University of Warwick, Warwick
Maria Leonor Carapuço
Bachelor in Communication by Universidade NOVA de Lisboa,
Lisbon
Catarina Tello de Castro - moderator
Master student in Political Science and International Relations
at Universidade Católica, Lisbon
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Oito mil milhões de pessoas,
e então?
Eight billion people,
and so what?

Francisco Seixas da Costa
Presidente
do Clube de Lisboa

M

uito boa tarde a todos,
Começa agora a 4ª Conferência de Lisboa, uma organização do Clube de Lisboa, de que tenho o prazer de ser o Presidente.
Sejam bem-vindos todos os participantes desta 4ª Conferência
de Lisboa. Esta conferência decorrerá de hoje até sexta-feira,
todos os dias a partir das 14h30
e durante toda a parte da tarde. Como disse, as Conferências
são organizadas pelo Clube de Lisboa que é uma instituição
sem fins lucrativos, que no fundo é organizada por um conjunto de pessoas, cerca de uma centena de associados, que tem
como essencial objetivo colocar Lisboa no centro dos grandes
debates de natureza internacional e em particular, à volta das
grandes questões globais.
Este ano a conferência mudou de modelo, mudou de formato. Era para se realizar em maio, é tradicionalmente organizada presencialmente, sendo que tivemos, de facto, três
sessões, de dois em dois anos, nesse modelo. Este ano, pelas
razões que todos compreenderão, a conferência tem de ser
feita online. Esta, digamos, é a má notícia. Eu diria que a boa
notícia é a circunstância da conferência ser um pouco mais democratizada, dando a possibilidade a toda a gente, em todo o

Chairman
of the Lisbon Club

lado, em Portugal e não só, de poder ter acesso à conferência,
quer em português quer em inglês, com tradução e interpretação simultânea. No passado as Conferências eram na Fundação Calouste Gulbenkian, esperamos que as condições permitam que no futuro, possamos regressar a esse que é um dos
nossos parceiros institucionais fundamentais.
Temos a honra de ter nesta conferência, logo a seguir a
esta minha intervenção, uma declaração de alguém que participou em várias edições da conferência, e que no passado foi
mesmo orador convidado por nós, o Professor Marcelo Rebelo
de Sousa, Presidente da República. É uma honra para nós tê-lo aqui presente, como é também uma honra para nós que a
Presidência da República nos dê o seu alto patrocínio para esta
mesma conferência. Também o Engenheiro António Guterres,
Secretário-Geral da ONU, participará nesta conferência, falando-nos um pouco daquilo que são os desafios globais que as
Nações Unidas enfrentam e o modo como encara essas questões, e em particular, da contribuição que um debate como o
nosso pode ter. Teremos também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Professor Augusto Santos Silva. O Ministério dos
Negócios Estrangeiros é um parceiro tradicional, através do
Instituto Diplomático, desta conferência e tem um papel muito importante na sua organização. Teremos também a Comissária Europeia, a Elisa Ferreira, que nos trará, particularmente,
num painel específico, de que já falarei um pouco adiante, um
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pouco daquilo que é a perspetiva da União Europeia perante
a atual circunstância e, em particular, o modo como a União
pode funcionar como um ator relevante no atual processo
à escala global. Com ela estará também o Doutor Fernando
Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara
Municipal é, eu diria, um dos eixos, um dos pilares desta conferência. Paralelamente à Câmara, o Instituto Marquês de Valle
Flôr, uma organização de natureza não governamental, com
um papel muito relevante na área da cooperação para o desenvolvimento é outra das âncoras, com que nós contamos muito
no trabalho do Clube de Lisboa e, também, das Conferências
de Lisboa, mas não queria deixar de referir outros parceiros,
antes de passar à substância da conferência: a Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa, o ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, a SOFID, Sociedade para o Financiamento
do Desenvolvimento, a Fundação Portugal África, e a UCCLA –
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Esta é uma
organização não lucrativa, e, portanto, precisamos do apoio de
várias entidades, e essas entidades estão referenciadas em
toda a documentação desta conferência.
Este ano tínhamos pensado centrar a conferência na temática da “Aceleração das Mudanças Globais”. Temos um pouco
a consciência de que as grandes mudanças globais estão a ser
aceleradas nos últimos anos, mas decidimos, tendo em conta a nova circunstância criada pela pandemia, tentar colocar
também a questão da pandemia ligada a esta aceleração: em
que medida, de facto, a pandemia, é ou não, um fator disruptor
destas acelerações, ou aumentando-as, ou diminuindo-as, ou
limitando-as. Separámos todo este debate em várias temáticas, eu diria fundamentais, para aquilo que é uma distribuição
analítica. Em primeiro lugar, as pessoas. Vamos tentar, num
primeiro painel, falar um pouco daquilo que são as realidades
demográficas, quer a expansão demográfica em algumas áreas
do mundo, quer a redução demográfica, com todas as consequências que isso pode ter para os países e para a capacidade
dos próprios países se organizarem e, mais do que isso, para o
próprio equilíbrio de natureza global, com todas as implicações
que isso tem em matéria de migrações. Depois, falaremos de
um tema que está sempre presente há vários anos no debate
26 _
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internacional, que é a questão do planeta, em particular sobre
a trágica divergência que hoje se vive no mundo relativamente à questão climática, e ao modo de encará-la. Aí, procuraremos trabalhar um pouco o modo como as transições energéticas podem, ou não, também ter de ser aceleradas, tendo em
atenção os impactos climáticos e as determinantes que estes
criam a nível global. Estaremos a estragar o mundo, sendo que
na realidade o surgimento da pandemia redunda também de
algumas das realidades já preexistentes? Mas a pandemia tem
uma outra dimensão, também ligada às pessoas, mas ligada
essencialmente aos valores, que é a questão da paz. Verificámos hoje que quer a pandemia, quer algumas derivas que já
haviam a expressar-se à escala global acabaram por suscitar,
de forma variada e dependendo das agendas das preocupações
nacionais diferenciadas, alguns medos, e esses medos estão a
ser claramente pasto de uma apropriação, quer por agendas
de natureza populista, quer por agendas de natureza autoritária, e umas não excluem as outras. Em que medida a pandemia e os medos que a pandemia induziu, e as dúvidas sobre
a própria capacidade, quer dos países, quer das organizações
internacionais, de gerirem esta nova realidade, podem ser contabilizadas neste quadro? É um ponto da maior importância e
isto leva-nos também à questão do papel do multilateralismo
e os riscos que hoje corre no plano mundial. Tendo em atenção,
como é sabido, a menor atenção que o multilateralismo está a
ter, por exemplo, por parte da grande potência do mundo ocidental, os Estados Unidos, e os efeitos que isso tem, diria mesmo no próprio declínio das estruturas de natureza multilateral
que são vitais para a gestão de algumas destas mudanças: na
questão climática, mas também na Organização Mundial da
Saúde, por exemplo. Acho que esta reflexão é importante. E
por outro lado, há aqui um aspeto novo, com que nós não contávamos neste quadro, que é o problema dos direitos: o problema da vigilância, da suspensão, dos estados de exceção, tudo
isto tem de ser ponderado e discutido de uma forma aberta e,
se possível, moderada, porque é o nosso modo de olhar para
estas coisas. Tudo isto prende-se também com a questão da
prosperidade, do desenvolvimento. Será que estamos a caminhar para uma maior desigualdade, uma maior diferença entre
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Sairemos daqui com mais questões, com mais interrogações do que aquelas
com que entramos, mas provavelmente essa é a vocação deste tipo de exercícios,
que é evitar a resignação, evitar que fiquemos, pura e simplesmente, indiferentes
perante as grandes questões mundiais (...)

os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos? Em que
medida é que, por exemplo, a pandemia acabou por contribuir,
e acabará por contribuir para este fosso? Olhamos para isto,
também à luz daquilo que é a competição, e aliás o novo modelo de competição, que está a começar a desenhar-se entre
as grandes potências; o modo como isto se enquadra — a questão das empresas transnacionais, com todos os elementos de
fiscalidade, mas também ligados às questões de vigilância, às
questões das tecnologias, ao modo como essas novas tecnologias trazem ao mesmo tempo oportunidades, mas também
alguns riscos, nomeadamente alguns riscos para o modo de
gerir a própria cidade democrática. E neste ponto, olharemos
um pouco para aquilo que a União Europeia tem feito, e está a
fazer. Para aquilo que é, pelo menos para alguns, pelo menos
para mim, alguma surpresa positiva, isto é, a capacidade que a
União Europeia teve — no momento alguma dificuldade, tendo
em atenção o Brexit, tendo em atenção a própria relação com
o maior parceiro do outro lado do Atlântico — de conseguir
encontrar soluções criativas, que não teve no passado face a
situações também complexas, para enfrentar esta nova situação. Há aqui um espaço muito grande para debate.
Tentaremos que o debate desta conferência acabe com
uma presença forte e muito interessante, e eu diria criativa,
de jovens a discutir os seus próprios problemas e o modo como
eles olham estas questões. Não é colocar-lhes uma agenda, é

provocá-los para uma agenda própria. E essa agenda própria
tem a ver com as suas ansiedades, com a maneira como olham
o futuro, o futuro deles, porque é o seu futuro que está em
causa, e é interessante perceber como é que eles olham esse
futuro; como é que eles olham as oportunidades criadas pelas
evoluções tecnológicas e os riscos que isso cria; como é que
eles olham também os próprios valores que tinham vindo a ser
aculturados numa abordagem quase civilizacional no quadro
global. Pensamos que este modelo de associar os jovens aos
trabalhos da Conferência de Lisboa e também aos trabalhos
do Clube de Lisboa é um caminho de futuro. Volto a dizer, não
procurando dar-lhes agendas para eles trabalharem, mas procurando perguntar-lhes quais são os problemas e as agendas
que eles querem ver tratadas. E portanto, eu espero que no final desta conferência, ao final destes três dias de conferência,
possamos sair bastante mais informados, tendo em atenção o
conjunto de oradores, umas dezenas de oradores de dez países
diferentes, que estarão presentes nos nossos debates. Sairemos daqui com mais questões, com mais interrogações do que
aquelas com que entramos, mas provavelmente essa é a vocação deste tipo de exercícios, que é evitar a resignação, evitar
que fiquemos, pura e simplesmente, indiferentes perante as
grandes questões mundiais, e tentar mostrar e tentar motivar
e trazer as pessoas para debates interessantes que têm a ver
com as coisas da vida e com a realidade para todos nós. Que-
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remos que esta conferência seja uma que nos permita olhar o
tempo e o novo tempo com uma mentalidade aberta, recusando, e esse é um ponto importante, recusando intolerâncias, radicalismos e visões sectárias. Esta conferência procura ser um
espaço de moderação e um espaço de racionalidade. Eu espero
que a possam aproveitar e desejo que tenham uns bons dias
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de debate e que esse debate possa ser útil às vossas próprias
reflexões.
Muito obrigado e sejam bem-vindos à 4ª Conferência de
Lisboa.
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Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente
da República
Portuguesa

P

ena tenho eu de não estar convosco
hoje, essa é a primeira mágoa. A segunda mágoa é não poder, em geral,
ter a participação que teria noutras
circunstâncias, por força do cargo,
que tem um peso institucional independente do estilo de cada Presidente da República — o estilo muda,
mas a responsabilidade institucional
é exatamente a mesma. Por isso recordo com saudade os tempos em que organizava, participava
e podia intervir em iniciativas como aquela que, uma vez mais,
é o sinal da razão de ser do Clube de Lisboa.
Saúdo o Senhor Embaixador Francisco Seixas Costa pela
liderança deste Clube, recordando uma amizade já antiga, saúdo também o Dr. Alberto Laplaine Guimarães e a Senhora Professora Marina Costa Lobo, que o ajudam nesta tarefa cívica,
e sobretudo agradeço por existir o Clube de Lisboa. Faz falta
este tipo de dinamismo e expressão da sociedade civil na comunidade nacional que todos integramos. Saúdo e agradeço pelo
facto de, ano após ano, escolher temas de atualidade, os mais
prementes à escala internacional e à escala interna. Não falta um: multilateralismo; multipolarismo; situação económica
internacional; situação geopolítica internacional; desafios da
pandemia; do pós-pandemia; medo; receio; de alguma maneira,
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President of
the Portuguese
Republic

incerteza; imprevisibilidade; mas ao mesmo tempo também,
avanços no digital; avanços científicos e tecnológicos; desafios
colocados à organização do trabalho e às relações na vida social; situação dos sistemas políticos; desafio muito específico
levantado pelos chamados populismos e outros movimentos
inorgânicos e anti-sistémicos dos dias de hoje. Tudo cabe nas
vossas preocupações e nos trabalhos de hoje e de amanhã.
Mas queria, em particular, agradecer-vos pelo facto de serem um exemplo daquilo que tem faltado — não direi em Portugal, apesar de tudo — em muitas sociedades europeias, e por
esse mundo fora, que é a moderação. Faz parte da democracia
o pluralismo, faz parte da democracia a diferença, faz parte da
democracia o conflito, a controvérsia, a discussão, a polémica.
Trata-se de dimensões que enriquecem a democracia. Simplesmente fruto da crise dos sistemas políticos, económicos e
sociais, da incapacidade dos sistemas partidários clássicos, da
incapacidade das instituições — das mais variadas nacionais e
internacionais — e sobretudo da incapacidade para resolverem
problemas básicos dos cidadãos — económicos, sociais, culturais e políticos —, abriu-se um vazio.
Esse vazio não tem parado de se alargar, e porque a política, como a economia, como a sociedade têm horror ao vazio, alguém preenche esse vazio, e muitas vezes tem sido preenchido
em termos de estilo, mas sobretudo de substância de conteúdo, através de propostas anti-sistémicas, que são legítimas,
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Faz falta este tipo de dinamismo e expressão da sociedade civil na comunidade
nacional que todos integramos. Saúdo e agradeço pelo facto de, ano após ano,
escolher temas de atualidade, os mais prementes à escala internacional
e à escala interna.

mas que muitas vezes se socorrem daquilo que é mais discutível — como seja o sobrepor a forma à substância, o sobrepor
a fulanização ao tratamento do conteúdo, o entrar pelo domínio daquilo que seria a radicalização, o extremar de posições,
o oposto da moderação dos sistemas políticos, económicos e
sociais. É legítimo, a democracia comporta essa realidade, e
é um erro querer calá-la. É um erro querer, à base do rótulo,
ignorar as razões que fundam o avanço dessas atitudes e movimentos. Mas faz falta a moderação, faz falta a procura de
consensos daquilo que é essencial. É muito importante haver
alternativas. Quando não há alternativas, os sistemas entram
em crise e depois em bloqueamento, mas faz falta o consenso
naquilo que seja verdadeiramente crucial para a estabilidade
de projetos de médio a longo prazo.

Eu queria agradecer-vos o facto do Clube de Lisboa, não
omitindo nem escamoteando a divergência, ser um exemplo
de moderação. Faz falta a moderação nas democracias contemporâneas, nas democracias mediáticas, nas democracias
inorgânicas. Ela completa o radicalismo em curso, ela atenua
o extremar de posições, ela viabiliza o diálogo, o diálogo sereno
substantivo, não fulanizado, mas substancial. Por todas estas
razões vos agradeço o vosso papel e desejo as maiores felicidades para o futuro. As felicidades do Clube de Lisboa significarão, de algum modo, a felicidade da democracia portuguesa.
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Oito mil milhões de pessoas,
e então?
Eight billion people,
and so what?

Porque e onde há uma expansão ou declínio populacional e quais as implicações
para o futuro? Será que futuros dividendos demográficos compensam problemas
causados pelo rápido crescimento da população em países mais pobres?
Where and why is population expanding or declining and what might be the implications?
Will future demographic dividends compensate for problems already caused by the steady
increase in population growth rates in many poor countries?
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John Ibbitson
Jornalist
Jornalista
do The Globe & Mail, of The Globe & Mail,
Ottawa
Ottawa

S

ix years ago, Darrell Bricker, who is the
CEO of Ipsos Public Affairs, a global
polling firm, and I decided that we
would examine one of the most commonly held assumptions of our time.
That assumption is that the Earth’s
human population is exploding, that
the population boom is one of the
great challenges of our century,
affecting the environment, our food
supply, global security, and that addressing the population
growth is one of the most urgent tasks. However, we were
aware that there is a group of dissident demographers who
were questioning the population projections of the United
Nations Population Division, and we wanted to see to what
extent there was validity in those objections.
We went into six continents over two years, talking
to demographers, statisticians and academics, but talking
mostly to young people, especially to young women, asking
them what their plans were, and what they intended to do
in the future. We talked to university students of the Seoul
National University, we talked to aid workers in the favelas
in São Paulo, we talked to people in Nairobi, to slum dwellers in New Delhi, to millennials in a dinner party in Brussels.
And we came to the conclusion that the demographers are
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right. The UN Population Division is wrong in projecting that
the population of the Earth would grow from seven billion today to over eleven billion in the end of the century. In fact,
the Earth’s population is going to stabilize, and then start to
decline, somewhere around nine billion people, somewhere in
the middle of the century. It will be the very first time, in human history, that the population of the Earth will deliberately
go into decline. And the decline that has started will not stop
for the foreseeable future, and by the foreseeable future, I
mean for the rest of the century.
So why do we believe this? The most important reason
can be summarized in a single word: urbanization. This planet is urbanizing at an incredible rate, there are now more people living in cities than living in rural environments around the
world, and that process is accelerating. As a population in a
given community urbanizes, four things happen:
1) The first is that a child ceases to become an economic asset and becomes an economic liability. In a rural
environment, a child might actually be a source of income - another pair of hands to work in the fields. In
the city, the child simply becomes another mouth to
feed, so there is an expense involved in having children
in the city and couples reasonably decide to limit that
expense.
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2) A second and equally important thing happens when
people move into the city. Women acquire access to formal education systems that they might not have in rural environments, they have access to mass media, the
internet. When women move into urban environments,
they begin to demand things, they become empowered.
They demand that they have legal rights, a right to vote,
access to jobs that traditionally were reserved for men,
to have control over their own bodies. And as soon as
women have control over their own bodies, everywhere
in the world without exception, they choose to have
fewer children.

So, urbanization leads to an economic impetus, an educational impetus, the decline of religion, and the decline of the
clan, all of which combines to produce a decline in fertility.
In developed societies, in countries such as Canada, it
took about a century and a half before fertility rates reached
2.1. At 2.1 children per woman, on average, society has a stable
population; if it is more than 2.1, the population grows; if it is
lower than 2.1 the population begins to decline. Throughout the
developed world, the fertility rate is below 2.1, often far below
2.1. Last year, Canada had an official fertility rate of 1.6, typical of a Western country. In 2019, Canada reduced it to 1.5 and
in 2020 it has fallen to 1.4. So this is happening in developed

It will be the very first time, in human history, that the population
of the Earth will deliberately go into decline.

3) A third thing that happens is the decline of the power of religion. In a rural environment, religion is a powerful force
and, traditionally, religions emphasize the subordination
of women to men. Moving to the city, the power of religion decreases. For example, we looked at the Philippines
where the Roman Catholic Church is in a tremendous crisis because of declining church attendance. At the same
time, the fertility rate of the Philippines is plummeting.
4) The same thing is true for the power of the clan. In
a rural environment, family is very important, urging
young people to get married, settle down and have
children, but when they move to the city, the power of
the family declines, the power of the clan declines, the
power of co-workers and peers increases and those do
not urge colleagues to have a baby.

societies around the world, but the big news is it is happening
in developing societies around the world as well. This is where
the United Nations is getting it wrong. It is failing to take into
account the acceleration of urbanization in developing countries, of the empowerment of women in developing countries,
and of the decline in fertility in developing countries. For example, North America, South America, the Caribbean are now at a
replacement rate of 2.1. India has reached a replacement rate
of 2.1. China is at 1.5 and probably falling. The Chinese will lose
between a third and a half of their population over the course
of this century.
So that is why we think that the planet's population is not
going to reach eleven billion, it’s only going to reach about nine
billion, perhaps even as little as eight billion and then it is going
to start to decline. When it starts to decline there will be huge
consequences, some good, some bad.
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Environmentally, there is nothing but good news. It will be
a big boost in the effort to control global warming to have fewer people on the planet: it will ease the strain on the oceans,
on the food supply, and as people move from rural to urban environments, subprime farmland goes back to the bush which
increases biodiversity and acts as a carbon sink.
On the economic front, there is nothing but bad news. It
is very difficult to maintain economic growth with a declining
population because every year there are fewer people born
who then become workers who pay the taxes that support
older people, their pensions, their health care needs, there
are fewer labourers able to fill the needs of the economy. Our
economies are built on consumption: if there are fewer people
every year, especially fewer young people every year (because
young people consume the most), then there is a great problem
trying to boost economic growth, which is already happening in
countries like Japan, even arguably the European Union where
growth is low and populations are steadily beginning to decline.
Geopolitically, it is going to be very interesting. As I said,
we think about China as a country that is set to dominate this
century, but they’re going to have huge problems trying to manage an economy that is beset by rapid population decline. India
is in a very good place, its population is going to be stable, will
eventually decline, but it will have a large young population. Af-
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rica is the last place on Earth where population fertility rates
are very high, but we spent time in Kenya, and we noticed all
the pressures were underway in Kenya to lower fertility rates.
Kenya was mandating that both girls and boys receive education through elementary and secondary levels. In 2019, for the
first time, as many girls as boys sat the grade eight graduation
exam in Kenya. Of course, the girls did better on average than
the boys. So we believe that there is a great reason to hope too
that, although fertility rates are still high in Africa, they are going to come down more rapidly than the UN predicts, because
of the growing empowerment and rights of women in Africa.
So, nothing but good news on the environmental front,
nothing but bad news on the economic front, and the mixed
bag on the geopolitical front. The only thing I would add is that
we can’t know what will happen far down the road. We can’t
know whether in two or three generations people will be tired
of only having one baby, and will decide to have larger families;
we can’t know the exact impact on the economy, on the environment, on global security, and on migrations, as a result of
steadily declining population. All we can say is that the population is going to steadily decline around the world throughout
the course of the century. It is not a good thing or a bad thing,
it is however a very big thing and it is time that we confront it.
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T

he title of our panel starts with the
question which reads “8 billion people
and so what?” The title goes further
and is expanded by asking two other
questions: where and why is the population expanding or declining and
what might be the implication? And
will the future demographic dividend
compensate for the problems caused
by the increased population growth
rates in many countries? We therefore have to deal with three
questions and I share my views on why they are important
from an African perspective, and what can be done to address
them.
First of all, whenever this figure of the projected world
population - 8 billion people - is put forward, attention is turned
to sub-Saharan Africa as it will be the main source of the world
population growth. It will not be Europe, for reasons that have
been explained explicitly by John, it will not be America, it will
not be Latin America, it will not even be Asia. So, Africa will be
the main source of growth.
Why is this so? A high fertility rate. In 2000, close to
15% of African people were under 24; by 2020, 60% of Africans were under 24; and by 2050, 35% of the youth population
worldwide will be African. In other words, the demographic

Founder and
Executive Director
of the African
Futures Institute,
Pretoria

transition is still slow, that is the main reason behind this massive population growth in Africa.
Secondly, the question is how will Africans handle this
massive growth. And here we have different viewpoints:
1) The Malthusian view, which points to the risk of food
insecurity, particularly as agricultural productivity remains low. It is also likely to lead to environmental
degradation of the production, particularly if the production systems remain as they are, mainly based on
extensive systems, and it could spell doom for the survival of African states if not properly handled.
2) The Ester Boserup perspective, which shows that population increase provides an incentive for innovation and
intensification of the production, production systems,
particularly if food prices increase as they should once
the urban bias of economic policy is removed.
3) The Marxist view, which shows that population growth
is neither a curse nor an asset because it is not an independent variable issue of social class structures that
have to be factored in and so on.
4) The renaissance revivalist proponent, which argues that
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this projected population growth should be seen as good
news, particularly because the continent has been depleted of its workforce for long by centuries of slave
trade across Sahara Atlantic.
I take that these four contrasting, and at times widely opposing views, are just possible scenarios, albeit sketchy ones for
that matter, as they neither depict what the situation will be, only
in broad strokes, nor elaborate on the trajectories that would
lead to the projected situations. They are based on unsubstantiated assumptions and reflect ideological stances more than a
thorough knowledge of the African situation with regard to demography. They are therefore not very helpfully, in my view, for
the formulation of evidence-based policies, which are required.
Now, if one were to adopt a systemic approach and develop scenarios, I think, very quickly, three major scenarios can be
formulated.

2) Another possible scenario is one where due to a combination of internal and external crisis there would be
a collapse of African economies society. Note Sahel for
instance became what has been termed as Sahelistan,
and Mali, which is the epicenter of the Sahelian crisis
today, can be just another Somalia.
3) A third scenario would be an adaptation where population growth would be under checked and the continents
could rip off the benefit of a demographic dividend as
demographers called it.
And now, the question is which one of the three scenarios
will prevail?
It must be said that it is difficult to answer the question
in view of the diversity of the situation in Africa. There are very
small countries like the Seychelles with less than 200 000 peo-

Population dynamics as well as investment decisions are driven by prospect
and vision of the future as well as by confidence in the future.

1) One would be a trend-based scenario, where there
would not be any significant development, and where
there would not be a catastrophic situation as well.
Africa has been surviving to a larger extent with economic situations changing from year to year, depending on agriculture, rainfall and so on and so forth, of
prices of commodities on the international market.
There is no significant development but there is no
major crisis either, so that would be a trend-based
scenario.
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ple, and there are countries like Nigeria with close to 200 million people. But one thing remains sure, in spite of the diversity,
the future will not be what it used to be as control of human
capital will be more and more central in the competition for
extension in the globalized capitalist system.
According to late Samir Amin, who was an Egyptian
economist, population dynamics will be an important factor in
geopolitical positioning of the nations along with some variables. So, the challenge for Africa will be how to translate the
current and expected demographic bonus into not only a demographic dividend but also a social and political dividend. In

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

other words, how can we promote and implement a development paradigm which reconciles sustained economic growth
with social justice and environmental sustainability, at various
levels, whether national, regional or global? Is the Sustainable
Development Goals’ framework an appropriate one to achieve
this objective? I would argue that, indeed, it can be a helpful
one, but it must be expanded so as to make greater room, and
in an explicit manner, to the missing link between the economic
transformation, social justice and environmental sustainability.
And that missing link, for me, is peace and political stability. The case for bringing peace in the equation has been
made forcefully by the African Union in its long tradition and in
its agenda 2063 which called for a “peaceful Africa”, in peace
with itself as well as with other continents. The case has been
made by the UN repeatedly which has conceptualized this as
the cornerstone or ultimate goal of the UN effort since the
system was born. That was particularly highlighted by Boutros
Boutros-Ghali in the 90s when he developed his agenda, the
first one of which was the agenda of peace which was released
in 1992. António Guterres has also made peace as the corner-

stone of its efforts as UN Secretary-General. At this juncture
I would like to emphasize that population dynamics as well as
investment decisions are driven by prospect and vision of the
future as well as by confidence in the future.
Peace and political stability do contribute to strengthening that confidence whereas physical, social, environmental
and political insecurity or disruption triggers a sense of vulnerability which is counterproductive in the long run as it only
creates a radar mentality or a free rider behavior that leads
to the tragedy of commons. Therefore, the initial Sustainable
Development Goals’ framework should be expanded to encompass what has been called the 5 “P” of structural transformation. The first “P” meaning People, men and women of all age
groups with no one left behind; the second “P” is Prosperity,
sustained economic growth; the third “P” is Peace as a result of
democratization of societies through political and security arrangement; the fourth “P” is Planet referring to environmental
sustainability; and the fifth “P” is Partnership as the preferred
modality for creating win-win situations and getting rid of the
too often zero-sum game logic which is pervading.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

_ 43

Debate

É

POSSÍVEL TER CRESCIMENTO
ECONÓMICO QUE NÃO SEJA
MOVIDO APENAS PELO
CONSUMO?

John assegura que, de momento, a única forma de crescimento económico sustentável é
através do consumo e a única forma de crescer é se houver uma
grande população consumidora. Não há alternativa ao modelo
atual como se pode ver pelo exemplo do Japão, atingido por
três décadas de estagnação e com uma das populações em
maior declínio. Alioune acredita que, de uma perspetiva Africana, deve existir uma alternativa porque África vive numa situação em que consome o que não produz e produz o que não
consome, sendo que esta tendência não é sustentável. África
exporta matérias primas, significando que exporta empregos,
mas precisa desses empregos e consome o que é produzido
noutro lado, aumentando a dependência de alimentação e de
outros bens. Há que encontrar alternativas que não sejam baseadas em consumo.
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A CRISE PANDÉMICA FOI UMA OPORTUNIDADE PARA
REPENSAR PRIORIDADES. SERÁ TAMBÉM O CASO
DAS CAPITAIS AFRICANAS QUE ENFRENTAM VÁRIAS
VULNERABILIDADES, INCLUINDO AS CLIMÁTICAS. PODE
INVESTIR-SE NOUTRAS ÁREAS DA URBANIZAÇÃO?
Alioune explica que, em África, existe um legado de dependência. A forma como as cidades africanas foram planeadas
para o tráfico de escravos implica que as cidades estão ligadas
ao mundo externo e não têm ligação com as povoações do interior. É também preciso garantir que as cidades sejam mais
produtivas do que são hoje, porque o setor informal é dominante, e esse é um setor de baixa produtividade. Há que garantir
também que se investe nas áreas rurais, porque ao contrário do
que acontece no resto do mundo, em África há dois movimentos: aumento da população urbana, e aumento da população rural. Portanto, a urbanização não é às custas da população rural,
essa está a aumentar.
A urbanização da migração é uma tendência importante
e ninguém foi capaz de detê-la. Mas o que importa perguntar
é que tipo de urbanização? A industrialização e a urbanização
que acontecem em África não acontecem no contexto das industrializações. A urbanização ocorreu num contexto de desindustrialização, o que explica porque há pessoas que trabalham
no setor informal, e o setor informal é, como já foi referido, um
setor de baixa produtividade. Em consequência, há uma pressão enorme nas infraestruturas urbanas. Há ainda uma grande
parte da população (40%) que vive em áreas rurais, portanto é
preciso investir nela, na sua educação.
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HAVERÁ UMA POSSIBILIDADE, NUM MUNDO
PÓS-PANDEMIA, DO FATOR SOCIAL SER TOMADO
EM CONSIDERAÇÃO DE UMA MANEIRA MAIS CREDÍVEL,
MAIS FORTE E MAIS DETERMINANTE PARA AS POLÍTICAS?
John acredita que os sistemas não serão impactados pela
Covid-19. Na verdade, a pandemia não levará, como alguns
sugeriram, a um baby boom. Há dados que sugerem que as
recessões económicas reduzem permanentemente a taxa de
fertilidade de uma sociedade, ou seja, os jovens decidem não
ter filhos porque os tempos são difíceis. Adiam essa decisão e
não têm tantos filhos quanto pretendiam inicialmente. Então, a
pandemia irá, provavelmente, suprimir ainda mais as taxas de
fertilidade.
Alioune salienta que algo que se deve aprender com esta
situação é o advento de uma crise séria no que diz respeito ao
conhecimento. Há uma grande lacuna de conhecimento, o que
levou a uma má resposta à crise. A Europa foi um bom exemplo, não sabiam o que fazer, uns países entraram em confinamento, outros não. A pandemia mostrou a vulnerabilidade do
sistema alimentar, tanto na produção como na dependência de
importações. Quando um país não consegue produzir algo simples como uma máscara, obviamente há um problema. Alioune
pergunta-se sobre as vacinas, por exemplo. Quanto custarão?
Serão acessíveis? Como teremos certeza de que estarão disponíveis para toda a população? A dependência da ajuda para prover necessidades humanas básicas e direitos humanos é algo
que precisa ser abordado. Há áreas em que é preciso mudar a
forma como vemos as coisas e acertar as nossas prioridades,
por exemplo, a segurança humana, através da nutrição, da educação, ou do empoderamento das mulheres, é essencial.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

_ 47

O Desafio das Mudanças
Globais
The Challenge of Global
Change
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António Guterres
Secretário-Geral
das Nações Unidas

É

com muito gosto que me dirijo à edição deste ano das Conferências de
Lisboa, cujo programa, no momento em que nos confrontamos com a
pandemia Covid-19, se concentra na
análise de um amplo leque de questões prementes e interligadas. A
pandemia constitui um enorme teste, incluindo para as Nações Unidas.
Face a um vírus que nos afetou a
todos, e que não conhece fronteiras,
a ONU mobilizou-se, nomeadamente através da Organização
Mundial de Saúde, na assistência médica e sanitária, sobretu-

United Nations
Secretary-General

do aos países com menos recursos e com sistemas de saúde
mais frágeis. Lançou também um plano global de resposta na
área humanitária e produziu ainda uma análise profunda dos
impactos e consequências da pandemia em diversos setores,
empenhando-se a combater a desinformação através da campanha “Verifyed”. Enquanto Secretário-Geral da Organização,
apelei em março a um cessar-fogo global que permitisse focar
os esforços no combate ao inimigo comum: o vírus. Reiterei
este apelo na semana passada perante a Assembleia Geral da
ONU e tenho assinalado também a necessidade de recursos
em larga escala para apoio aos países menos desenvolvidos,
de uma vacina como um bem público global acessível a todos.
A pandemia exacerbou desigualdades e fragilidades prévias,

A pandemia exacerbou desigualdades e fragilidades prévias,
que exigem um repensar de abordagens no processo de recuperação.
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que exigem um repensar de abordagens no processo de recuperação. Tenho referido a necessidade de um novo contrato
social no seio de cada país, bem como de um novo acordo global entre Estados que promovam uma globalização justa, uma
mais equitativa distribuição de poder, riqueza e oportunidades
e uma mais eficaz governação internacional. Importa também
que os Estados à medida que forem recuperando as respetivas
economias se empenhem na ação climática acelerando a transição energética de modo a atingir a neutralidade carbónica
em 2050. Enfim, é neste contexto difícil que a ONU comemora

este ano o seu 75º aniversário. Estou convencido que mais do
que nunca a cooperação e solidariedade internacionais são vitais para enfrentarmos os problemas com que nos deparamos
e continuaremos a deparar nos anos vindouros. Só desse modo
conseguiremos vencer a pandemia e realizar a ambição de um
futuro de paz, dignidade e desenvolvimento sustentável, num
planeta saudável em conformidade com a agenda 2030 e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Faço votos de êxito para a Edição de 2020 das Conferências de Lisboa.
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As divergências sobre
a ação climática:
que energia para qual futuro?
The divergence over
climate action:
what energy for what future?

Como acelerar o ritmo de transição energética
para mitigar ou evitar catástrofes climáticas?
Existe uma relação entre pandemia e mudanças climáticas?
How can energy transition be accelerated in order
to avoid or mitigate climate disasters?
Is there a relationship between the pandemic and climate change?
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V

ivemos um tempo de transformações e metamorfoses como, pelo
menos em termos da sua velocidade,
a humanidade não tinha ainda conhecido. Essas transformações não podiam deixar de envolver a energia, um
campo da atividade humana que abarca,
direta ou indiretamente, mais de 60% da
economia mundial.
A história do sistema energético moderno, dos últimos dois séculos, é fundamentalmente marcada pela utilização crescente dos combustíveis fósseis, como o
petróleo e gás natural, mas também como o carvão, que serve
a humanidade há outros cinco séculos. Os combustíveis fós-

Founding Partner
of Miranda
& Associados,
Lisbon

seis representam hoje cerca de 80% a 85% do consumo das
fontes de energia primária. As energias renováveis — eólica,
solar, hídrica e outras — têm experimentado um aumento exponencial, especialmente na última década, mas como partiram de uma base muito baixa no mix energético, têm levado
tempo a fazer sentir o seu impacto. Em termos absolutos, a
contribuição das energias renováveis tem representando mais
adições que transições energéticas, posto que, por exemplo, o
papel do carvão não tem diminuído.
Os combustíveis fósseis, e nomeadamente o petróleo, estão na base da prosperidade e do progresso que a humanidade
conheceu nos últimos 150 anos. A energia barata e acessível
duplicou a expectativa de vida, multiplicou por sete a população mundial e estima-se que aumentou por 60 vezes a produ-

Estamos hoje no meio de uma grande transformação que, não só irá alterar
a forma como produzimos e consumimos energia, mas que irá também transformar
as nossas economias, as nossas sociedades e até os sistemas políticos.
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ção global. Porém, esta aceleração na utilização dos combustíveis fósseis conduziu-nos à violação dos limites planetários
que permitem um espaço seguro para a humanidade. É inegável que a utilização massiva dos combustíveis fósseis danifica
os ecossistemas e que desencadeou as alterações climáticas
com que estamos confrontados.
Estamos hoje no meio de uma grande transformação que,
não só irá alterar a forma como produzimos e consumimos
energia, mas que irá também transformar as nossas economias, as nossas sociedades e até os sistemas políticos.
Segundo o livro Global Energy Politics, em que a Professora
Karin Bäckstrand é citada, existem quatro realidades que serão
sentidas a todos os níveis, nos próximos anos, e sobre as quais
nos vamos debruçar nas discussões deste painel. Estas são:

2) A ascensão da China, o maior consumidor de energia, o
maior poluidor e o primeiro produtor de carvão a nível
mundial;
3) A transição para as energias renováveis e a consequente transformação nos sistemas energéticos nacionais
e internacionais;
4) A pobreza energética, que se trata de um problema
global e, em última análise, de uma questão de segurança. Mais de metade da população mundial está privada, ou fortemente limitada, no acesso à energia. A
transição para uma sociedade de baixo teor carbónico
não será possível se não conseguirmos erradicar a pobreza energética.

1) As alterações climáticas, que são hoje uma ameaça
existencial para o homem e boa parte da vida, não só
humana;
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I

am humbled at this particular moment, to be at a crossroads that we hoped never to face, and yet, with climate change coming at us more dramatically and more
quickly than many of us had feared, it is a moment for
us to sit back and rethink our priorities, our models of
growth and our economic development agenda.
The science of climate change is ever more clear
when we think about where we were two decades ago,
a decade ago, and today. Our window of opportunity is
narrowing very quickly. 2020 is a pivotal moment, and
we never thought we would be here with an unprecedented collapse of our economies, an unprecedented global
challenge to our health and our security, and looking now at
how we build back, how we rethink our approach.
I’m going to talk very briefly about three interlinked priorities that we need to focus on to address climate change and the
risks that we face due to climate transformation. Those are:
1) around technology;
2) around policies, markets and institutions;
3) and around the re-examination of equity and the services that we provide for people and most vulnerable populations
around the world.
Technology is our good news story, as its costs and availability are transforming much more rapidly than we had predicted. Two decades ago, when I started my career working
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on renewable energy in 2000, we were looking at single units
of photovoltaic (PV) cells on corporate facilities and homes,
and the costs were prohibitive. Today, PV technology has dramatically increased in its capacity to generate electricity, and
the cost has made it so much more available for most of the
world’s population. In fact, many reports now show that about
two-thirds of the globe could use renewable energy as cost-effectively, or more cost-competitively, than fossil technologies.
However, electricity is not the only part of the energy
sector that needs to be transformed. Transportation is equally important. Both electricity and the transportation fuels are
systems that have entrenched interests, they have clear manufacturing or use of fuels that are already locked in today, and
the question is: how do we change our technology use to enable
us to make those shifts more quickly?
Transportation has been a new good news story. We see
electric vehicle (EV) technologies coming to scale much more
rapidly than the analysts had predicted. In the past three
years, EV sales have outstripped all expectations in the developed world. Personal passenger EV cars are coming on board
very quickly, and range anxiety — how far do you need to go
before you can charge again — is also becoming less of an issue
for most consumers.
In the pandemic, we also have to face the questions associated with where and how we think about public transpor-
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tation because having a clean vehicle is still going to put you in
traffic. It may improve air quality, but it still reduces your overall productivity because of time lost due to travel and urbanisation — which we know is a trend and we must be able to move
around our cities. In an era with Covid-19, health and safety
concerns will also be part of that transportation system. That
leads us to the questions associated with institutions, policies
and markets.
I also want to note that technology change is not linear:
it reads as an S-shaped curve. Firstly, there’s a pre-development phase, a comfort zone where one is looking at status quo
as a norm; secondly, there is a take-off phase, an awareness,
experimentation or an innovation period; followed by an acceleration phase in technology with the widespread adoption of a
new system or a new technology; finally, there is either a stabilisation at that new level or a relapse. I would posit that we
have not yet reached the phase where we have moved from all
three stages to a new stabilisation phase, even in electricity,

The Policy and market part is where we need to recognise
that human systems don’t evolve as quickly as our technology systems. Our policymakers have to worry about what they
perceive to be the increased risk because of the new system
that we are asking them to adopt, whether that is around the
variability of electricity, recognition of battery range and the replacements for the batteries. All of these are important parts
of what the policy community needs to navigate and manage.
What we know today about the Covid-19 response, is that
our policymakers have not fully embraced these new systems.
If you look at the first round of Covid-19 investments made
globally in our economy, about 168 billion dollars went towards
fossil fuel, electricity, and power — reinforcing that old system
— and not even half of that investment went to clean electricity
and systems. Right now, we are in the midst of these two systems competing. We need to look for an opportunity to phase
out of the subsidies and incentives that have maintained that
old status quo and move into the new energy economies.

We (…) need to make sure we are not sending our last most inefficient
technologies into the developing world but instead finding a mechanism
to build a technology future in the right ways for countries to bring more people
into a clean energy economy.

because we have to manage the system change at that final
phase. How do you ensure the new pathway is embraced by
all? How do you ensure that the old regime has made a just and
equitable transition to a new regime, preventing backsliding or
a backlash? Systems Change Theory is an essential part of the
political economy of the energy transition. In the policies and
market space, we have to be aware of that Systems Change.

While looking at where and how the economy could be
shifting, we looked at some of the job numbers. In the United
States, for example, the Energy Futures Initiative (EFI) examined the energy jobs and found that about 2.38 million jobs are in
energy efficiency (that could be in construction or equipment)
and that is dramatic, that is as many jobs as there are in the motor vehicle industries in the USA. This is not a small niche activ-
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ity, as it is becoming more mainstream and integrated into our
economy. However, it is under-recognised as a political constituency, and so the politics of clean energy are not yet matured.
I look at the building sector, and it has not yet reached its
area of improvement that needs to be part of what the International Energy Agency (IEA) says is a global third of improvement for the change needed in the energy sector. We’re now
at about 1%, to maybe 1.5%, improvement in energy efficiency
and we need to be at 3% annually. That is a doubling of the
rate of investment that we need in energy efficiency. It’s not a
small number.
We know our construction sector could be deployed more
successfully, especially in the developing world, where that
lock-in effect has not yet occurred, and where energy efficiency could help us avoid the need for new fossil fuel or other
types of power sector investments on the supply side.
Managing the demand curve is a huge and important strategy which our policymakers have not yet begun to invest in adequately. We need to improve efficiency, and we need to make
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investments improved by a factor of five. That is a tremendous
amount of money that we have to be building into our economy.
We need to do that equitably and look at the legacy of the old
economies around extraction and production. If we are serious
about changing that demand curve, our economic models need
to shift, and we need to recognise those who have been left out.
In the solar home space, we have the merge of technology,
and we have the opportunity to improve our equitable access
to energy technologies. We have to look at the vulnerabilities
that are particularly acute, and the heat vulnerability, which
will increase with climate change, is one of those areas, just
like Covid-19, that will hit our most vulnerable populations the
hardest. Heat vulnerability can be mitigated via roofing, cool
surfaces or green infrastructure. We also need to make sure
we are not sending our last most inefficient technologies into
the developing world but instead finding a mechanism to build
a technology future in the right ways for countries to bring
more people into a clean energy economy.
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É muito importante termos presente a nossa forte dependência da biodiversidade e do mundo vivo, como mecanismo
a partir do qual nos apropriamos da energia solar. Assim foi
durante toda a história da humanidade e é improvável que nas
próximas décadas não dependamos bastante destas formas
de energia.
Prepararmo-nos para a transição energética e para um
mundo com alterações climáticas implica não sermos apenas
utilizadores inadvertidos do ciclo de carbono, mas sim gestores desse ciclo. A nossa importância no processo e afetação
do ciclo é tão grande que já não podemos apenas confiar que a
natureza fará o seu trabalho. Se queremos manter as nossas
atividades e o equilíbrio planetário, temos de atuar como caretakers e stewards deste espaço.
O centro daquilo que quero apresentar passa por dois aspetos. O primeiro: os ecossistemas naturais têm de ser geridos, porque são parte muito importante do processo de gestão
da energia e das emissões. O segundo: grande parte do impacto que temos na gestão dos ecossistemas tem a ver com
a agricultura.
A atividade agrícola é responsável por cerca de 50% do
total de emissões, seja pela agricultura propriamente dita,
11% a 15%, pelas alterações do uso de solo e desflorestação,
pelo processo de desperdício, ou pela parte industrial de trans-
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Nas últimas 5 décadas temos vindo a acrescentar mil
milhões de pessoas por década no planeta. É verdade que as
taxas de crescimento demográfico estão a abrandar, sendo
provável que assim continuem e que, em algum momento,
haja uma decaída dos efetivos populacionais globais. Porém, a
realidade atual, e das próximas décadas imediatas, é que continuaremos a crescer, consumindo mais recursos (ou seja, o
metabolismo das plantas e dos ecossistemas), resultando no
aumento do consumo per capita.
Os ciclos de consumo refletem que, à medida que as classes mais desfavorecidas vão tendo acesso a mais recursos financeiros, estas passam a consumir mais. Com o aumento das
classes médias, e quando satisfeitas as necessidades básicas
de calorias, passa-se a uma segunda fase de maior diversificação de produtos alimentares, com foco na qualidade dos alimentos. Por fim, surge um terceiro fenómeno pós-moderno,
onde a preocupação é não só com a qualidade dos alimentos,
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A resposta a este aumento de consumo tem-se feito essencialmente à custa do aumento da área agrícola, traduzindo-se em desflorestação — nomeadamente de florestas tropicais
biodiversas, em particular no Sudeste Asiático, nas savanas do
Leste Africano, em áreas húmidas no sul do Sudão, na bacia do
Congo e no Brasil, nas áreas de cerrado brasileiro e da Amazónia.
No passado existiram já crises de alimentos — como referido pelo Relatório de Roma, ou por Thomas Malthus — sendo
que tem sido possível compensar o crescimento populacional
e a produção de alimentos através da tecnologia, permitindo
ganhos de produtividade. Porém, agora, tal não será suficiente,
dado o acentuado aumento demográfico, que exige não só ganhos de produtividade, mas também ganhos de área.
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Uma outra questão, referida por muitos dos organismos
internacionais, trata-se de otimizar o consumo, reduzindo o
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aumento da área agrícola até que percamos todos os ecossistemas naturais do planeta. A forma como isso se faz — se com
agricultura biológica, biodinâmica, ou intensiva de estilo industrial — será uma discussão técnica, tendo, porém, sempre em
atenção, a água e a sua escassez.
Estamos perante um “known unknown”, uma incerteza
que sabemos que existe: todas as projeções preveem alterações climáticas — do regime de temperaturas e precipitação
— que vão gerar alterações na produtividade primária dos ecossistemas e, portanto, perda de produtividade agrícola, já que
as plantas não são desligadas deste processo. Podemos tentar contrariar estes processos com a tecnologia, por exemplo,
através da rega, mas há um limite àquilo que podemos fazer,
até porque se chover menos, haverá menos água.

Depois temos ainda os “unknown unknowns” — aquilo que
não sabemos que não sabemos — que, na realidade, não são assim tão incertos. Nós estamos obcecados com o final do século,
mas o mundo não irá acabar no final do século e, portanto, as
alterações climáticas continuarão. Por exemplo, à medida que
as alterações climáticas progridem, a Dinamarca já começa a
discutir as oportunidades em termos de produção agrícola na
Gronelândia, atualmente inexistentes. Não foi por acaso que
Trump, o Presidente dos Estados Unidos, quis comprar a Gronelândia, sendo esta um ativo fortíssimo no futuro e que poderá
baralhar as contas que aqui apresentei.

Projeção do impacto sobre a produção agrícola na hipótese
de um aquecimento superior a 3°

Alteração percentual nas colheitas entre o presente e 2050
-50% Alteração

+100% Alteração

FONTE: World Resources Institute
Tradução livre do mapa em inglês.
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or my presentation, I will take on political science and international relations
and go on to the climate crisis and its
now nexus with the Covid-19 pandemic.
How do we gather globally to a carbon-neutral society, to decarbonization
and renewables? How do we do that
and secure effectiveness and legitimacy
among citizens? That is an important issue, especially in the times of nationalism and populism. How can governments
secure democratic support for a far-reaching societal transformation to a fossil-free society?
2020 was supposed to be the super year for climate and
environmental action: with the UN Climate Summit in Glasgow; with new Nationally Determined Contributions (NDCs)
by the states; with the EU Green Deal presented in December;
and with a proposal for a new EU Climate Law, where the EU
is going to be a carbon-free continent in 2050. All the things
from 2019 were an acceleration towards this, such as the UN
Climate Summit, in New York, where Greta Thunberg spoke
with the new Commission. Everything was set up for the super
year 2020. And then came Covid-19.
I want to speak about the aspects of the nexus of Covid-19
and climate change. What is the impact for the international and
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multilateral EU framework of the Covid-19 crisis? That is the
first topic I will discuss because it is imperative, in this double
crisis that we have now — of the pandemic and climate change
— that the multilateral EU framework and international collaboration are working. Secondly, what is the impact of Covid-19
on climate and air pollution? There is a decrease in greenhouse
gas emissions, and there is improved air pollution, but as many
argue, and I will argue, these are just temporary reductions
in emissions. As with the financial crisis in 2008, if we do not
transform our transport systems and our lifestyles, we will be
back on the same track again. Thirdly, and this is the million-dollar question: will Covid-19 accelerate climate transition and the
renewable energy transition, or will it cause a carbon lock-in as
jobs and the economy are receiving higher priority?
I should say I see myself as an optimistic realist and I
think Covid-19 is a window of opportunity, as Winston Churchill said, “never let a good crisis go to waste”. There are some
positive signs, as we have transformed our lifestyles in a few
months because of a deadly pandemic. Can we retain some
of these transformations, such as the digitalization, regarding
climate change? That is the key question.
But first, the question of the consequences for global collaboration on the Covid-19 crisis. Both Covid-19 and climate
are prime examples of global collective action problems that
can only be handled in a global response by almost 200 states
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multilaterally. The virus does not respect borders, carbon emissions do not respect borders and the consequences for Covid-19, and climate change, are additionally worse for the global
south and developing countries that are vulnerable and with
weaker health systems. Climate change, biodiversity and Covid-19 are linked to multiple cascading crises, and they must be
handled by strong multilateral global institutions.
It is a paradox that initially during the crisis, states acted according to a sovereign logic, very unilaterally and nationally. We saw that in the EU, with initial non-coordination
of activities and, of course, populism and nationalism reinforce this. We now see consequences of this as the US wants
to leave the World Health Organization (WHO), which undermines the multilateral framework, just as Donald Trump
leaving The Paris Agreement and the United Kingdom leaving
the EU with Brexit. It is very easy to be pessimistic because
nationalism and populism undermining multilateral organi-

to a green recovery in the form of EU deals. Here are some
reasons why I am optimistic.
First, if we look at the financial crisis of 2008, many
hoped for a green recovery and a transformation towards a
fossil-free society. It did not happen. However, now there are
other conditions met that can make us more optimistic. We
had momentum in 2019 with the Fridays For Future, with Greta Thunberg, which shifted public opinion in many countries.
For example, most EU citizens think climate change is a real
problem that the EU should tackle.
Secondly, we also see momentum from the business and
private sectors. The green energy and wind renewable energy industries want to be part of this transition and circular
economy. Thirdly, we have lots of existing legislation in place
— compared to 2008 —, countries with new climate laws, the
new Green Deal in the European Union and the EU Climate
Law.

Both Covid-19 and climate are prime examples of global collective action problems
that can only be handled in a global response by almost 200 states multilaterally.

zations is a disaster for global institutions. However, it also
shows that these countries who retreat from multilateralism — USA, Brazil and the UK – have had negative consequences for the economy. It is the perfect illustration that
alone is not strong.
To be more positive, after the immediate crisis, the EU
acted more coordinated — with the Next Generation EU and
The European Green Deal — showing the importance of global
and regional institutions that can coordinate countries’ strategies and allocate resources according to a just principle. Now,
6 or 9 months into the pandemic, we can see the first seeds

Lastly, leadership is crucial in these situations. Looking
at the EU again, we had a new Commission with Ursula von
der Leyen and Frans Timmermans who pushed to keep to the
Green Deal even through the pandemic. Needless to say, that is
a contrast with the non-leadership of the American President.
I want to stress the global perspective because we focus
very much on our countries and how we should solve the pandemic nationally, but we need to strengthen the development
cooperation for aid for the global south. Countries like Peru or
South Africa are very much hit by the pandemic, and they also
need climate funding.
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Of course, the pandemic has led to positive environmental effects: air pollution has gone down in many cities, biological diversity has been restored — due to less car transport and industrial production — and global greenhouse gas
emissions have gone down, because the two greenhouse gas
giants in the world, China and the US, have had an economic
recession. But it is very important to say that this will not be
long-term.
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Covid-19, climate and biological diversity are linked as a
triple threat to our society and should be addressed holistically, through international and EU collaboration. All of these
threats are deadly, not only Covid-19 — as we see with 1 million dead — but also climate change, both long and short-term,
causing, for example, temperature rises and deadly fires. We
need to be very smart and collaborate on these pieces. I want
to stress this: I think this is a window of opportunity.
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Debate

Q

UE RELAÇÃO ENTRE OS CUSTOS
DE RECICLAGEM DE PAINÉIS
SOLARES E GERADORES
EÓLICOS E A VIABILIDADE
DE UMA TRANSIÇÃO PARA A
ENERGIA VERDE?

Esta questão foi igualmente
alargada para a possibilidade de
especialização de alguns países
nesta reciclagem. Sobre este ponto, Jennifer Layke salientou
vários aspetos centrais ao funcionamento do novo espaço tecnológico da energia, nomeadamente, e em primeiro lugar, a necessidade de promoção de novas práticas nos setores mineiro
e de extração, cujo legado tem sido o da exploração de populações locais, da exclusão das mesmas dos benefícios associados
aos direitos mineiros e do não reconhecimento de territórios
indígenas. Em segundo lugar, os processos de desenvolvimento
deste tipo de tecnologia deverão integrar, à partida, um design
que permita a reutilização e reintegração dos seus componentes noutros sistemas dentro de um circuito fechado, sendo esta
lógica de economia circular igualmente fulcral no fim-de-vida
de toda a tecnologia.
Esta abordagem à reciclagem é algo muito recente, apesar
de ser já visível, por exemplo, nas intervenções de turbinas eólicas — concebidas para serem desmontadas, alteradas e melhoradas —, ou na utilização de baterias de veículos elétricos
no armazenamento de energia no sistema elétrico. Por outro
lado, os sistemas de energia solar fotovoltaica (PV) registam
um atraso neste processo de reciclagem. Apesar de existir a
possibilidade para uma abordagem holística destes elementos
e componentes, a indústria e as infraestruturas de reciclagem
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não estão ainda aptas à recolha, reutilização ou desmontagem
destes materiais. Estes aspetos tornam central a discussão sobre uma lógica de economia circular e a possibilidade de investimento dos países em infraestruturas deste setor.
Na procura de soluções para os problemas energéticos
será igualmente imperativo travar injustiças ambientais, como
é o caso do envio de componentes resultantes do desperdício
deste tipo de tecnologia para países mais desfavorecidos, que
ficam então “presos” a este material tóxico.
QUE ILAÇÕES DO CONCEITO DE PLURILATERALISMO?
Partindo da intervenção de Karin Bäckstrand sobre este
ponto, poder-se-á destacar que, dependendo da forma que este
assume, o plurilateralismo poderá beneficiar ou minorar as iniciativas multilaterais. Sendo o multilateralismo o garante de
processos inclusivos, transparentes e justos, com o plurilateralismo surge o perigo de alguns estados serem excluídos desta
negociação, ou até de que alguns destes “clubes” possam afigurar-se como obstáculos à colaboração multilateral, protegendo
apenas os interesses do grupo envolvido.
Por outro lado, a colaboração entre estados em “clubes”
fora do sistema multilateral pode ser positiva e até ajudar a
complementá-lo, por exemplo, alguns estados fora das Nações
Unidas colaboram entre si a nível energético e tecnológico. Como
exemplificou Miguel B. Araújo, e do ponto de vista da eficiência, o
recurso a uma dinâmica plurilateral permitiria reunir com maior
facilidade, por exemplo, os principais emissores globais.
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HÁ HIPÓTESE DE RESOLVER A CRISE CLIMÁTICA E DE
RECURSOS POR MEIO DA CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE
INTELIGÊNCIA E DE UMA NOVA HUMANIDADE?
A perspetiva de James Lovelock sobre o advento de ciborgues foi assumida como um cenário do domínio dos “unknown
unknowns”. Sobre este ponto foi destacada a importância da
inteligência artificial na economia digital para a qual nos encaminhamos, em que muitos trabalhos não-triviais — como o
exercício da medicina ou agricultura — poderão ser desempenhados por “máquinas pensantes”.
QUE DIZER DOS ESFORÇOS CONJUNTOS QUE TÊM VINDO A SER REALIZADOS COM O OBJETIVO DE ULTRAPASSAR
OS DESAFIOS CLIMÁTICOS E ENERGÉTICOS?
Foi dado como exemplo o European Green Deal, mas no
quadro de pequenas ações que pretendem solucionar dinâmicas colossais que estão fora do nosso controlo. Temos tentado
perceber se, com a alteração de pequenos aspetos, será possível alterar o comportamento do sistema complexo que é a sociedade. Um dos grandes unknowns do século XXI mantém-se:
seremos capazes de evitar a subida de 5° na temperatura média da Terra? Caso isso não seja possível, o que faremos quando
Londres, Nova Iorque, Paris e Lisboa estiverem submersas?
Caso falhemos na abordagem dos problemas vindouros, as
gerações futuras viverão num mundo profundamente distinto
do atual. As pessoas adaptam-se, não será o fim da espécie
humana, mas será o fim da nossa civilização tal como a que
conhecemos.
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O medo como arma política
Fear as a political tool

De que forma o populismo e o extremismo religioso utilizam hoje
o medo de riscos existenciais e da aceleração das mudanças globais
para as suas agendas? A pandemia favorece a expansão do radicalismo?

In which ways do populism and religious extremism use fear of change
and fear of the unknown on their agendas?
Does the pandemic favour the expansion of radicalism?
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I

want to say three things. I want to start by saying a
few things about fear generally, and then I want to
talk about what is often called culture of fear, and I’m
going to be moving into the discussion of existential
risk in light of those things.
So, when people think about fear, it is often
thought of in a very negative way, fear is something
that should be overcome. I think that’s a mistake. Say
I walk close to a cliff edge, it seems that I justifiably
may be afraid that I’m too close and that I might fall
off. I identify a vulnerability I in fact have. And if that
fear is a good fear it seems that it motivates me to mitigate
that risk so I step away from the cliff edge. So we can see that
fear is not just an irrational thing, it is something we can make
judgments about. Good fear is fear, when I’ve in fact identified
a way in which I’m vulnerable and the entire action motivates
me to make myself less vulnerable. From this idea of good fear,
we can think about what bad fear looks like. Negative fear is
going to involve either being wrong about the ways in which
one is vulnerable, or not motivating, or inhibiting a reaction or
the right type of action. I might be so afraid that I don’t know
what to do, or I might do the wrong actions in light of my fear.
When people think about cultures of fear we often have
rather extreme ideas in our minds, things like Stalin’s Gulags,
but I think it’s worth thinking hard about the ways in which

78 _

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

Philosopher of Science,
University of Exeter

the current societies have elements of those sorts of cultures
about them. The culture of something is a culture that promotes or lays the groundwork for the thing that we are talking about, so when people speak about rape culture, they don’t
mean that everyone in that culture is a rapist, what they mean
is that there are a series of institutions, social structures and
behaviors that make that negative thing more likely, they provide excuses for and so on and so forth.
So, when we talk about a culture of fear, what we mean
is a section of institutions, social structures and behaviors that
encourage us to feel afraid. Frank Furedi who is writing about
the culture of fear says: - “fear is fast becoming a caricature
of itself, it is no longer simply some emotion or response to the
perception of a threat, but is becoming a cultural idiom through
which we signal a sense of growing and ease a better place in
the world”. Furedi talks about this, he is obviously giving a negative cast to it, but I think that we might in fact sometimes be
right to feel vulnerable, to feel worried about our place in the
world. What would make this culture negative would be to be
wrong about the vulnerabilities, or not being able to act. What
kinds of social structures lead to a negative culture of fear?
1. First, if one is going to act, if one is going to be motivated to act, one has to in fact have the capacity to make
a difference, or at least believe that it does. The more
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that one feels powerless, the more that one is disempowered, the least one is able to use the real vulnerabilities identified to take good action. So, it is no surprise
that folks that would like to control, undermine both
the perception of power about the capacity to make
change in the world, and also the capacity to, in fact,
make changes in the world. Those who undermined
democratic institutions both do it by giving the perception of the lack of power and by, in fact, removing that
power, and of course this feeds into each other. The less
that one feels empowered the easier it is to take that
power away, and the harder it is going to be to use fear
in useful ways.
2. A second aspect is about information. If one is going
to have good fear it needs to identify vulnerabilities
and needs to know how to be able to identify what to
do about them. The more opaque, the more difficult the
information environment is, the more difficult it is go-

campaign raised serious problems, serious vulnerabilities if the UK were to leave the EU, but I think it’s really
fascinating that they turned this on its head, the whole
point of doing this is to sow confusion.
3. The final thing is actually being vulnerable, actual material inequalities. People are often right about the ways
in which they are vulnerable. The problem is that if one
thinks that it doesn’t have any power, and does not have
the right information, it is almost impossible to do anything about those real vulnerabilities.
The point is if one is going to overcome a culture of fear, if
it is going to take action against things that in fact is vulnerable
to, like climate crisis, then one needs to have both the power and the perception of power that is required to make those
changes. And, indeed, I think there is no surprise that many
nations that have done significantly worse during the pandemic
are precisely those countries that seem to have many of those

We have to get against those (…)
who would seek to confuse us and obscure reality.

ing to be to do that. Again, it is no surprise that we see
both political institutions and democratic institutions
and also institutions that are in the business of giving
us information – so, media, the journalists, the journalism so forth –, under various types of attack. The
whole point is to sow confusion, which means one will
be wrong about the ways one is vulnerable, and wrong
about what to do about it. I think a fascinating example
of this kind of thing is that during the UK Brexit a sort of

properties that I’ve been identifying, ones with large inequality,
ones with either a lack of democratic institutions, or lack at
faith in those democratic institutions and with a lot of information mess.
What about existential risks, how does this link in? Existential risks are risks to the existence of our species: super
volcanoes, nuclear weapons and climate change. Often people
who think about existential risks are accused of being fearmongers, they are contributing to a negative culture of fear.
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I think it is a mistake. Seán Ó hÉigeartaigh at the Centre for
the Study of Existential Risk has a nice analysis he draws between researching existential risk and insurance policies. I
have a house, I have identified a vulnerability, I’m afraid that
my house might burn down, so what I do is that I’m motivated
to act and I take an insurance policy so that if my house burns
down it would be really bad, but it won’t be as awful as it could
otherwise be. Similarly we are in fact vulnerable to various
times of massive disasters, but we don’t want to spend all our
time thinking about them. What we want is a community of
people who can think about what they are, and how to mitigate
them, and so on and so forth. And so, I think that researching
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things like existential risks can in fact contribute to a positive
culture that uses fear for good reasons rather than leaving us
powerless.
I think we are vulnerable in various ways. And so far as
we are vulnerable in those ways, that should motivate us to
take various actions. But to do so, we have to get against those
who turn that fear into something negative, namely those who
tell us that our actions are meaningless, or would in fact make
our actions meaningless by undermining the various ways in
which we can take action, and those who would seek to confuse us and obscure reality.
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embro-me que há cerca de 9 anos
falei numa conferência que era sobre o medo, e chamei à apresentação
“Morar no Medo” e agora que voltei a
pensar nisto, voltei a chamar “Morar
no Medo” a estas pequenas notas.
Não é um texto pensado de uma só
vez, mas são notas que fui tirando.
Viajei há cerca de um mês de
Moçambique e um funcionário disse
que não podia entrar. -”O senhor não
sabe que Portugal não está aberto ao turismo? - E eu respondi
que não, não sabia, até pensava que fosse o contrário, o que eu
ouvia nas televisões de Portugal era que o Governo Português
celebrava realmente a chegada de turistas, nomeadamente de
turistas ingleses e de turistas europeus onde a taxa de infeção
era realmente muito mais alta do que a de Moçambique. E esta
minha observação fez com que o funcionário, apesar de ter falado com toda a gentileza, com toda a educação, parecesse um
pouco confuso, e ficou claro para os dois que o problema não era
eu, o problema era o meu passaporte. E este documento dizia
que eu vinha de um país africano, de um país pobre, onde moram
geralmente as doenças e os medos que essas doenças inspiram.
Na verdade, esta pandemia fez desencontrar certezas:
uma primeira certeza que assenta nessa geografia clássica
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das desgraças - as pestes chegam sempre do hemisfério Sul,
as epidemias nascem nas nações mais pobres, nos países tidos como “menos limpos”. Mas a geografia desta pandemia não
coincide com esta afirmação, desta vez não são os africanos
aqueles que têm que ser mais temidos, os mais infetados não
são os de África, os mais infetados estão até do lado da “civilização”. E, de repente, naquele balcão do aeroporto surgiu um
curioso desencontro de certezas e de identidades, o polícia de
emigração, que já não sabia ser polícia, e eu que não sabia ser
aquilo que o meu passaporte anunciava.
Esta pequena introdução quer mostrar que há aqui uma
dificuldade que deve ser enunciada. É muito difícil pensar o
medo, porque eu acho que o medo é sobretudo da ordem da
paixão. O medo nasce antes de nós nascermos. Existe até um
certo prazer que vem daquilo que o Adrian disse, como é que
o medo foi, digamos, uma espécie de tábua de salvação para a
nossa própria sobrevivência enquanto espécie frágil, e por isso
há um certo prazer em termos medo, um medo doseado, ou um
medo domesticável, como acontece nos filmes e nos livros de
terror. De alguma maneira, esse medo consentido salva-nos de
um medo maior, que é um medo da ausência total, que é o medo
do fim, o medo do vazio. Portanto, acontece um pouco como as
vacinas e como os venenos: uma pequena dose de medo torna-nos imunes contra o medo fatal. E outra coisa que eu acho, é
que devemos falar dos medos no plural porque existem dife-
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temos medo porque deixamos de ver o futuro, mas este tempo que vivemos deixou
de ser nosso, este tempo deixou de ser pertença do próprio tempo...

rentes medos, mas todos eles nascem do desconhecimento, e
da ausência de uma narrativa e da ausência da capacidade de
nos colocarmos em diálogo.
O primeiro grande desconhecimento é o quanto nós não
sabemos de nós próprios e estamos profundamente divorciados desse conhecimento, porque estamos, digamos, afastados da história que nos fez ser quem somos, uma história que
tem centenas de milhares de anos em que fomos caçadores,
e durante esse tempo - esse tempo que nós chamamos com
arrogância a pré-história - a caça foi muito mais do que uma
atividade, foi muito mais do que um fazer, foi um modo de ser,
e era tão vital caçar como construir histórias sobre a caça. O
caçador chegava carregado de carne, mas carregava sobretudo uma narrativa, essa narrativa estava cheia de episódios de
medos e de aventuras. E esse momento em que se partilhavam
e se escutavam as histórias foi a nossa grande primeira escola.
Por muito que nós nos pensemos diferentes desses de quem já
fomos, nós ainda trazemos essa savana antiga onde nós circulávamos frágeis e descalços à procura de sinais. Por muito que
nós nos queiramos distanciar desses nossos antepassados, nós
somos esses antepassados, precisamos de conhecer o território que pisamos, precisamos de saber a direção do vento, precisamos de ler a reação previsível das presas. O terreno onde
hoje caminhamos já não é feito de terra, de folhas ou de pedras,
é feito de instituições, é feito de relações sociais; a direção dos
ventos agora é captada por extensões dos nossos olhos e ouvidos, é um batalhão de satélites e radares que nos entregam
num pequeno ecrã a previsão do tempo; e conhecemos a presa
porque basta apertar um botão e o Google substitui em segundos o que custava uma vida inteira para aprender. Nós somos

caçadores que prescindiram da caça, mas o caçador que fomos mora ainda dentro de nós e temos os mesmos medos que
sentiam os nossos antepassados. A evolução desta pandemia
surpreende-nos porque nós já estávamos fragilizados com essa
crise das narrativas da pátria, do esgotamento dos sistemas
políticos, emagrecimento do estado, a morte do banco, enfim, a
tudo isso somou-se a pandemia. Esta gravidade da doença não
foi o maior golpe, o maior golpe foi a revelação da nossa própria
fragilidade, da nossa vulnerabilidade como disse o Adrian. Essa
fortaleza que nos protegia, que era conferida pela modernidade, ruiu à nossa frente, nós estamos perante essas ruínas.
A vez que eu senti mais medo na minha vida, foi uma vez
que estava no campo em trabalho de biólogo, no Norte, onde
agora se encontra esta guerra com radicais islâmicos, e de
repente vieram bater à minha porta, não havia porta, vieram
bater à minha tenda dizendo que havia um homem morto e devia sair da tenda para ir ver esse drama. Enquanto eu seguia
pelo escuro, não havia luz nem nada, mas tinha uma pequena
laterna, perguntei e disseram-me que este homem tinha sido
morto por um leão e o leão ainda está por aí. Então eu corri para a tenda, cheio de medo, em pânico, e puxei o fecho da
tenda, percebendo que o fecho e a tenda não me protegiam
absolutamente nada, e aquele homem que tinha sido devorado,
representava, digamos de uma maneira metafórica, um medo
maior que é esse medo de sermos devorados por monstros.
De repente, com essa pequena lanterna eu comecei a rabiscar
coisas no meu bloco de notas, eu estava a escrever sem saber
um livro que se chamou A Confissão da Leoa e naquela altura
eu não sabia o que estava a escrever, mas o simples facto de
haver ali um bloco de notas, um papel e eu construir uma nar-
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rativa dentro de uma tenda, me deu esse abrigo que é conferido por uma narrativa, por alguma coisa que constrói uma outra
realidade dentro dessa realidade que é insuportável.
Sobre esta situação que temos hoje perante um conjunto
de gente política que se apresenta como alguém que vem resolver os nossos medos e que vem colocar uma certa ordem,
e que se apresenta como ausente de medo - tanto o Bolsonaro
como o Trump, e todos os outros - que trazem, antes de falarem, trazem no corpo, na postura, no gesto, uma mensagem:
olhem para mim, eu não tenho medo, sou eu quem vai placar
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os vossos medos. Acho que o que é importante pensarmos, não
é o que eles, seguindo a esteira do Adrian, não é o que eles
fazem, é o que nós deixamos de fazer, porque estamos desprovidos dessa capacidade de dar resposta, de identificar as nossas próprias vulnerabilidades, e portanto temos medo porque
deixamos de ver o futuro, mas este tempo que vivemos deixou
de ser nosso, este tempo deixou de ser pertença do próprio
tempo, porque se consome neste instante que acontece e a
vulnerabilidade está nesse esvair da substância de identidade
que nos entregam.
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Debate

O

QUE PODEMOS FAZER PARA
MELHORAR O ACESSO
À INFORMAÇÃO DE
QUALIDADE? COMO PODERÁ
EVOLUIR O FENÓMENO DA
INSTRUMENTALIZAÇÃO DO
MEDO?

Adrian refere que temos a
responsabilidade de entender as
informações que possuímos. Aprender como ter uma postura
crítica em relação aos meios de comunicação que recebemos,
às informações que temos. Portanto, a alfabetização mediática
é extremamente importante, é algo que precisa ser ensinado,
é um caminho crítico. Há uma razão pela qual muitas instituições democráticas básicas dizem que a escola pública é importante para ter uma democracia que funcione bem, as pessoas
não devem apenas ter acesso à informação, mas devem saber
como usá-la. O outro aspeto é pensar nas estruturas que temos
e nas quais a informação se move. A desregulação da internet
tem pontos bons e maus; é bom, pois significa que vozes que,
de outra forma, não seriam ouvidas, têm uma plataforma. Mas
é extremamente importante que os governos forneçam ao público informações claras e apoiadas da maneira correta, pois
também há muita informação errada a circular.
Mia salienta que a atuação e a intervenção do político populista de hoje se baseia na manipulação de um medo que é tido
como uma vulnerabilidade que não precisa de uma causa, precisa de um “quem”, precisa de um culpado. Pretendem converter
a população em desenganados, que não procuram explicações,
não procuram causas, procuram culpados, querem vingança.
Há grandes partes da população mundial que não creem em
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funcionários do aparelho de justiça clássico, formal, oficial e,
por isso, há vingadores que são eleitos democraticamente e
estão autorizados, dispensam tribunais, dispensam processos
judiciais. Os suspeitos serão os que pensam de forma diferente.
Esta cruzada começa na própria linguagem, apresentando-se
como pessoas de ação.
QUAL É O PAPEL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA
DIFUSÃO DO MEDO?
A ideia mais simples, refere Mia, é que aquilo que produz
medo vende bem. É uma informação que é conduzida por razões de mercado, por razões de audiência, de fabricação de audiência. Toda uma lógica que não tem a ver com aquilo que seria
a informação que os jornalistas desejariam produzir, sobretudo
no caso de Moçambique. No caso da pandemia, por exemplo,
seria muito fácil que os números absolutos que foram sendo
apresentados, que dizem muito pouco, fossem apresentados
num contexto, nas taxas, nas percentagens, colocados numa
perspetiva relativa para que não produzissem tanto medo, produzissem consciência e não medo.
COMO É QUE A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DE REGIMES
DITATORIAIS PODE, OU NÃO, ALTERAR O JOGO?
Raquel salienta a aposta da China na inteligência artificial
e os chamados ditadores digitais, ou seja, a utilização da tecnologia justamente para controlo da sua própria população. Mia
acredita que a realidade em Moçambique é distinta. Os grandes
medos que são politicamente criados são fundados em coisas
muito mais sociais. Há medo das redes familiares, das negociações de influências e a criação de transições de poder que são
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invisíveis entre grupos, dentro da Frente de Libertação e dentro
dos partidos, e entre a possibilidade de criar guerras por receio de perder aquilo que são as identidades étnicas. Os medos
moçambicanos são muito pouco ligados a qualquer coisa que
venha desse universo tecnológico da modernidade.
Adrian preocupa-se com o funcionamento pouco claro
de certas tecnologias e sobre grupos afluentes privilegiados.
As pessoas referem que a tecnologia é mais ou menos neutra,
o que importa é como ela é usada. Adrian acredita que isso é
muito ingénuo, pois há que saber quais são as perspectivas das
pessoas que desenvolvem as novas tecnologias. Se a grande
maioria das pessoas que as criam pertencerem a um determinado perfil e viverem em São Francisco, isso é problemático,
porque terão um certo tipo de perspectiva e perderão novas
respostas importantes de como essa tecnologia pode ser usada
noutros contextos. É fundamental reconhecer que a tecnologia
não é neutra, a tecnologia é algo que é construído e projetado,
e evolui para certos fins, e se quisermos ter uma tecnologia
que vá, de facto, trabalhar para uma melhoria, uma das coisas
que precisamos fazer é garantir que suficientes vozes diversas
estejam envolvidas na criação dessas tecnologias.

vernação de Moçambique inspira-se no que sobrou da dominação europeia e é importante abrir espaço para diferentes vozes
também dentro da política.
Adrian relembra que uma das principais fontes de medos é
a falta de conhecimento, como tem acontecido no Reino Unido
com as negociações do Brexit. E, portanto, para além de apostar
em conhecimento, há também que diminuir as desigualdades e
dar segurança às pessoas, três aspectos de proteção contra o
uso do medo como ferramenta política.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES PARA DIMINUIR O MEDO
COMO ARMA POLÍTICA NAS NOSSAS SOCIEDADES?
Mia realça que, em Moçambique, não há medo do fim do
mundo, a ideia de um fim do mundo. A sociedade moçambicana tem uma filosofia, uma religiosidade, uma cosmogonia,
que afasta essa ideia de um tempo cronológico, é um tempo
circular e portanto não há fim, não há princípio. No entanto, a
visão que os moçambicanos têm não se reflete naquilo que é o
programa, naquilo que são as filosofias de governação. A go-
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Portugal e as Mudanças
Geopolíticas
Portugal and Geopolitical
Change

Augusto Santos Silva
Ministro
dos Negócios
Estrangeiros

M

uito boa tarde a todos,
Começo por agradecer o
convite para participar na 4ª
Conferência de Lisboa, nesta edição de 2020, que tem
um tema, como aliás é habitual na Conferência, muito
oportuno: “A Aceleração das
Mudanças Globais - e os impactos da pandemia”. É muito importante esta lógica de
organização regular de conferências, sendo conferências um
nome apropriado para reflexões coletivas entre pessoas que
se interessam, a vários títulos, sobre os temas do mundo contemporâneo, ou porque têm responsabilidades públicas, ou
porque são académicos, ou porque são cidadãos empenhados
em contribuir para o nosso futuro comum. E é exatamente
dada esta natureza de conferência que o que eu creio que posso oferecer de melhor são temas de reflexão.
Evidentemente que os principais temas de reflexão que
a pandemia nos suscita, combinados com estas mudanças
globais muito aceleradas a que vimos assistindo, são de três
ordens fundamentais. Em primeiro lugar, a questão de saber
como é que respondemos coletivamente a desafios que enfrentamos todos e que ninguém pode enfrentar sozinho. Quem não
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quiser usar o termo multilateralismo a este propósito, pode não
usar, desde que compreenda que o que está aqui em causa é a
necessidade de respondermos coletivamente a problemas que
nos são comuns, a desafios que nos tocam a todos, na defesa
de bens que consideramos também bens comuns da humanidade. O segundo tema de reflexão é a questão de saber como
é que grandes regiões do mundo vão sair da pandemia, se vão
sair mais fracas, se vão sair mais fortes, se não sabemos muito
bem hoje dizer como é que vão sair. E o terceiro tema trata das
consequências do primeiro e do segundo para a ordem global.
Começando então pelo primeiro tema: a necessidade de
enfrentarmos coletivamente desafios que são comuns. É evidente, ou deveria ser evidente para todos, que uma pandemia
é tipicamente um desafio que não conhece fronteiras, que não
pode ser metido num silo, que é responsabilidade de todos. Ainda por cima uma pandemia que teve efeitos imediatos, muito
disruptivos em elementos essenciais da globalização, desde o
transporte aéreo, à mobilidade das pessoas, às cadeias de valor global. Não vale a pena esconder que a resposta começou
por ser muito descoordenada e insuficiente. Há razões para
que isso tenha acontecido, desde logo, ser um novo coronavírus, que não sabíamos muito bem o que era, o que significava,
ou qual o seu alcance. Ainda hoje sabemos pouco sobre isso e,
portanto, estamos a navegar à bolina, estamos a proceder por
erro e tentativa.
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Nesse processo, os grandes instrumentos de que dispúnhamos, e dispomos, para uma resposta global, desde logo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), não puderam agir beneficiando do consenso de todos e da legitimidade que vem
desse consenso, nem puderam agir com toda a informação
e toda a capacidade analítica necessárias. Isso teve efeitos
negativos na nossa capacidade de reagir à pandemia, mas
não teve como efeito a emergência de qualquer plataforma
alternativa à OMS ou a instituições congéneres. A evolução
da pandemia também mostrou que lá onde nós conseguimos
cooperar, lá onde nós conseguimos colaborar coletivamente, avançamos. Dou um exemplo muito simples no âmbito da
União Europeia: conseguimos repatriar mais de meio milhão
de europeus que tinham ficado “presos” em aeroportos internacionais, em países distantes, por causa da quebra nas ligações aéreas. Conseguimos fazê-lo com muito mais eficiência
do que aquela conseguida por cada um de nós, exatamente
porque cooperámos e, portanto, não há nenhuma evidência de
que indo separados nós conseguíssemos, ou consigamos, reagir melhor à pandemia.

importantes para o multilateralismo como a OMS ou a Organização Mundial de Comércio.
Uma segunda reflexão tem a ver com o seguinte: aqueles que defendem o multilateralismo, ou pelo menos uma boa
parte deles, entre os quais eu me incluo, defendem também
as virtudes da multipolaridade. É bom que o mundo seja multipolar, que haja vários polos de desenvolvimento, que haja vários polos de exercício do poder, de regulação e de influência. É
muito importante que, para além da União Europeia, para além
dos Estados Unidos, da Rússia, da China, e de outros grandes
atores globais tradicionais, nós assistamos à emergência da
Índia, da América Latina, da África, do Sudeste Asiático e outros. Eu julgo que isso torna o mundo mais equilibrado. O pluralismo, a pluralidade, a multiplicidade dos focos de influência
é uma virtude não só na ordem interna, como na ordem internacional. Hoje podemos dizer que, em razão e medindo as consequências imediatas da pandemia — por exemplo na América
Latina — ou as consequências indiretas sobre o crescimento
económico e as condições de bem-estar social — como é o caso
de África — várias regiões muito importantes para este equi-

A evolução da pandemia também mostrou que lá onde nós conseguimos cooperar,
lá onde nós conseguimos colaborar coletivamente, avançamos.

Mas, evidentemente, vamos precisar de uma análise séria, cientificamente informada, sobre a maneira como reagimos na OMS à pandemia, para tirar lições. Todos nós sabemos,
sobretudo aqueles que mais convictamente defendem, como
é o meu caso, o sistema das Nações Unidas e o multilateralismo que ele encarna, que para torná-lo mais eficiente é preciso
reformá-lo. Dentro da agenda de reforma das Nações Unidas
também deve estar a agenda da reforma de organizações tão

líbrio do mundo estão a ser muito fustigadas pelos efeitos da
pandemia. Quando olhamos para a União Europeia, ou desde
logo para os Estados Unidos, vemos que esses efeitos são também muito fortes a Norte, mas é evidente que a Índia, a América Latina e a África estão a ressentir-se, e vão ressentir-se
muito, dos efeitos de travagem da pandemia sobre a sua própria dinâmica de crescimento económico, de melhoria social e
até de avanço nas instituições e nas regras democráticas. Nós
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devemos olhar com cuidado para o mundo pós-Covid-19, tendo
em atenção que se a Covid-19 nos atinge a todos por igual, e
nenhum pode pretender estar imune a ela, ela atinge-nos de
forma muito diferente.
E aí é que eu me permitiria passar para o terceiro tema:
quais são as consequências para a Ordem Internacional? E
para terminar com um registo positivo — porque não há nenhuma lei que obrigue a análise a ser pessimista, tem é que ser
realista —, gostaria de dar conta da capacidade que a União
Europeia teve de, eu diria mesmo, se reinventar, acelerar o seu
processo de decisão, ser firme nas escolhas que era preciso fazer, exatamente por causa da consciência dos efeitos devastadores da pandemia. Se nós olharmos com cuidado, e distância
também, para o Conselho Europeu de julho, verificamos que
este aprovou a primeira emissão conjunta de dívida, que a Comissão Europeia fará em nome de todos nós, emissão garantida por todos nós, e isso é, evidentemente, uma ação excecional,
mas não deixa de ser a quebra de um tabu que nos vinha paralisando. O Conselho Europeu abriu o caminho para formas de
taxação à escala europeia, dando até orientações precisas sobre a necessidade de aumentar os recursos próprios da União,
recorrendo a novos recursos próprios, e combinando esse recurso a novos recursos próprios com a transição ambiental e
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verde. Também verificamos que o esforço de investimento que
a União Europeia tem de fazer para a recuperação económica,
tão rápida quanto possível, é também concebida por nós como
um esforço de transformação: transformação para aumentar
a resiliência da nossa economia, da nossa sociedade, e das nossas instituições; transformação para sermos bem-sucedidos
na transição digital; e transformação no sentido de levarmos
completamente a sério os nossos próprios compromissos em
combate às alterações climáticas, em preservação da biodiversidade, em salvaguarda desse recurso enorme que são os
oceanos.
E portanto permitam-me, com este exemplo positivo,
deixar à reflexão que: sim, nós precisamos de continuar, ainda
com mais vigor, a agir coletivamente para responder a desafios
que nos tocam a todos; sim, temos que olhar com cuidado para
como vai emergir o mundo pós-Covid-19, designadamente em
matéria de diferenciação entre as diferentes regiões do mundo; e também tirarmos consequências normativas, porque é
possível agir coletivamente, é possível agir a tempo, e nós temos que ter a capacidade e a vontade de o fazer, sob pena de a
sorte dos nossos cidadãos, e portanto a sorte de nós próprios,
ficar em perigo. Muito obrigado.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

PROSPE
RIDADE
PROS
PERITY

O dilema desigualdades
- crescimento
The growth
- inequality dilemma

Os modelos de crescimento e políticas públicas dominantes
podem reverter o aumento das desigualdades?
De que forma a pandemia afeta esta tendência?

May current growth models and public policies
revert the increase in inequality rates?
In which ways may the pandemic affect this trend?
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M

y core argument is that the
source code for wealth creation is actually the law —
the law being a public good,
not a private good —, a legal
system that ensures people,
holders of assets, interests
and claims, that they can enforce a claim against others.
It is somewhat intuitive to
say the legal system is supposed to enforce property rights and contracts, assuming that
people just enter into these arrangements and then all the law
does is enforce whatever arrangements they make. I am arguing that the private law institutions used for several centuries
to code capital are much more malleable than is very often
assumed, especially amongst economists. They can be used
to create a hierarchy of rights, create stronger rights versus
weaker rights, protect some interests over time, while leaving
others to deal with the fluctuation of business cycles or major
crises, like the one we are currently experiencing.
The legal system allows you to put your assets on “legal steroids”. Suppose we are ranking assets: somebody has a
property right, others might have a collateral interest, others
only have an unsecured interest. We are extending these rights
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over time and making them durable by ensuring that we can
protect assets against too many claimants in the future. We
are also ensuring that these arrangements are enforceable not
only between the parties to that arrangement but against the
world erga omnes, which means they are universally valid, at
least as far as a particular legal regime goes, as we have conflict of law rules by which other states commit to enforcing the
private law arrangements of foreign states.
Last but not least, a critical aspect for our current age
and also for the Covid-19 crisis, is convertibility, which means
that asset holders, especially of financial assets, can attain the
durability of the wealth they have already created in the past
by converting them into safer assets, ideally into cash. The only
financial asset that does not lose its nominal value in a crisis is
state-issued legal tender. All privately issued financial assets
can lose their value in a financial crisis.
The law can be used to create structural inequalities, and
that is the purpose of private law: to create stronger and weaker rights. We also have to understand that we are creating these
rights, typically, under conditions of great uncertainty. We don’t
really know how this pans out in the future. The parties with
the better bargaining powers will try to use the legal devices
— with the help of sophisticated lawyers, whom I call the masters of the code — to shift the risk of dealing with the future
uncertainty to the other side, typically to the weaker side.
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The law can be used to create structural inequalities, and that is the purpose
of private law: to create stronger and weaker rights.

Our entire economic and financial systems are coded in
law — in legal arrangements — and in order to scale these systems to size, we have made these commitments rather rigid,
so that we can enforce them at a future date, or so that we
don’t even have to enforce them because people trust that they
would be enforceable. When rigid legal commitments meet crises, we can see how deeply hierarchical the system we live in
really is. In a system that is coded in credible and rigid legal
commitment, when the world changes after these commitments were made, the system can self-destroy because when
everybody enforces their legal commitment at the same time
when the circumstances have changed radically, there will not
be enough money to go around . Too many people will go bankrupt, bringing others down with them. We have seen this play
out exactly in the 2008 financial crisis.
We have created far too many enforceable legal commitments on a flimsy base, on the assumption that housing prices
would go up forever. That has created wealth and some equality for some time, but when the system crashed the question
was: how do we avoid the full self-destruction of the system?
In times of crisis, you often see the state intervene in
different disguises. Central banks are one type of disguise. In
2008 and again this year, 2020, they intervened to put a floor
underneath the losses that private asset holders might experience, by offering liquidity when no liquidity was legally owed.
They not only offered liquidity to the banks, that paid in terms
of regulatory cost to the central bank to have access to it, but
they also relaxed or suspended the legal rules of the game for
other players in financial markets. The central bank tries to
rescue the system from self-destruction by suspending or re-

laxing the full force of the legal commitment that the parties
have made ex-ante to build the system to size. Systems are
scalable only on the basis of these credible commitments.
The Covid-19 crisis has exposed everybody — asset holders and financial markets, but also simple households — to the
problem of dealing with rigid legal commitments that they have
made in the past. The mechanisms that we use to scale systems also deal with inequality problems by making sure that
even poorer people have access to the legal system to make
credible commitments: to give a mortgage, to pledge their property to have access to credit. When the system crashes, when
there is an exogenous shock like we have seen in Covid-19,
we can also see who is most caught in the problem of dealing with rigid commitments from which they cannot suspend
themselves.
One possible solution is for people to anticipate the possibility of future uncertainty by including some provisions in
their contracts to address that force majeure. Provisions are
relatively common, but force majeure provisions do not always
cover a pandemic, and they are not in all contracts. That is why
you have to have a sophisticated lawyer on your side, to make
sure that you can put this in.
With the Covid-19 crisis, many people felt the pinch and
governments intervened to some extent by putting a moratorium on evictions or paying the wages for private companies'
employees. However, most of the interventions for people at
the lower-income level are temporary and are also constrained
by the ability of states to sustain these payments, which, in
turn, are constrained by the monetary regimes that they have
adopted, whether they have their own currency or not, can do
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monetary financing or not, by state aid rules in the European
Union or by political issues. You can see that play out in the US
Congress right now and in other parts of the world as well.
At the top of the financial system, where the core operates and is being protected against self-destruction, we have
seen the central banks intervene once more by offering liquidity and support on an unprecedented scale and speed. It was
very effective, but what is critical to understand the degree of
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structural inequality in our system is to compare the interventions that we make for those at the bottom and those at the
top. Those at the top had much more flexibility. They remain
open-ended because the central banks are standing by to offer
additional support if needed. They are tinkering with their collateral guidelines, offering liquidity support, and buying assets
they have never bought before. Whereas, at the bottom of the
system, we are using mostly temporary measures.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Francisco Ferreira

Índice de Gini

das
tendências da desigualdade nos últimos 25 a 30 anos pelo mundo fora,
70
ainda que aprofundando em alguns
países. Chamo a esta história, uma
60
história de dois hemisférios, por
razões que ficarão claras adiante.
Ao falar de crescimento, será
50
importante falar também sobre
pobreza. A pobreza global — medi40
da pelo Banco Mundial através da
proporção de pessoas que vivem com menos de 1,90 dólares
por
dia —, caiu muito entre 1990 e 2015. Estima-se que em
30
1990,
(mais de um1970
terço
da popu18201,9 mil milhões
1870 de pessoas
1920
1990
2010
lação mundial) viviam em situação de pobreza extrema, valor
queBaseada
caiu para
milhões
de pessoas
(oude10%
população
FONTE:
na figura736
1 (p.27)
de The Globalization
of Inequality
Françoisda
Bourguignon
(Princeton University Press 2015)
mundial) em 2015. Assim, e apesar do
grande
crescimento
Tradução livre do gráfico em inglês.
populacional neste período, a fração e o número absoluto de
pessoas a viver em pobreza no mundo diminuiu — consequência
da globalização e do crescimento da China, da Índia e de outros
países.
Desigualdade
Global (1988 - 2013)
80

1.0

72

Índice de Gini

garítmico médio

Conferência
de Lisboa
80
76 – 4 _ 2020
74

0.6Lisbon Conference – 4

50

1,895

45

2,000
1,878
1,703

35

65

1,600

1,610
35,9
29,4

30

1,400

1,352

33,9

1,223

28,6
25,7

25

1,200
1,000

963
20,8

20

804
18,1

15

13,7

10

736

800
600

11,2
10

400

5

200

0

0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Número de pessoas que vivem com menos
de 1,90 USD por dia (PPC 2011) (eixo da direita)
Percentagem de pessoas que vivem com menos
de 1,90 USD por dia (PPC 2011)
FONTE: World Bank (2018): Poverty and Shared Prosperity Report
NOTA: PPC = Paridade do Poder de Compra
Tradução livre do gráfico em inglês.

A ACELERAÇÃO
DAS MUDANÇAS GLOBAIS
60
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

70

1,800

1,729

40

70

0.8

104 _

Taxa de pobreza global e número de pessoas em situação
de pobreza (1990 - 2015)

Milhões

F

Desigualdade global de rendimentos
(1820breve
- 2010) panorama
arei um

Amartya Sen
Professor of
Inequality Studies,
London School of
Economics

Taxa de Pobreza (%)

Professor Amartya
Sen de Estudos
da Desigualdade,
London School of
Economics, Londres

Tradução livre do gráfico em inglês.

Desigualdade Global (1988 - 2013)

80

0.6

76

74

72

60

70
65

0.4

50

0.2

40
20

24

26

28

30

Índice de Gini

70

0.8

35

30

0

Taxa de pobreza global e número de pessoas em situação
1988
1993
1998
2003
2008
2013
de pobreza (1990 - 2015)
50

70

Desigualdade dentro do país

1,895

45

Desigualdade entre países

1,878

de Gini (eixo da direita)
1,703 Índice
1,729

2,000
1,800

1,610
40
1,600
FONTE: Lakner35,9
e Milanović 2016; Milanović 2016; cálculos baseados na PovCalNet, Banco Mundial,
Washington,
DC
35
1,400
1,352
33,9
Tradução livre do gráfico em inglês.
29,4
1,223
28,6
30
1,200
Taxa de Pobreza (%)

60

50

Por outro lado, a desigualdade
dentro de cada
país1,000
tal25,7
963

25

Milhões

Desigualdade global de rendimentos (1820 - 2010)

Índice de Gini

FONTE: Wo
NOTA: PPC

80

1.0

Desvio logarítmico médio

Também há boas notícias no que se refere à desigualdade,
ou pelo menos à desigualdade global — medida entre indivíduos, onde cada um tem o mesmo peso e a sua própria renda —,
sem fronteiras, como definida por François Bourguignon ou por
Branko Milanović. Havia um crescimento secular da desigualdade mundial até 1990, momento em que se verifica uma queda até meados da década passada.
Esta medida pode ser decomposta em desigualdade dentro de países e desigualdade entre países. A maior parte da
desigualdade global é a desigualdade entre países, porém, foi
precisamente essa que mais caiu ao longo do tempo, o que se
deve à convergência e ao crescimento da China, Índia, partes
de África, entre outros.
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Desigualdade entre países
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misfério norte, ou nos países ricos, e, por outro lado, da tendência de redução da desigualdade no hemisfério sul, ou nos
países pobres. Começando pelos países ricos, destacam-se
três fatores:

1950 a 2018 a tributação do último percentil da distri-

FONTE: Lakner e Milanović 2016; Milanović 2016; cálculos baseados na PovCalNet, Banco Mundial,
Washington,buição,
DC
ou seja, dos grupos com os rendimentos mais
Tradução livre do gráfico em inglês.

elevados, cai brutalmente.

Progressividade da tributação

1. Em primeiro lugar, o progresso tecnológico enviesado.
O efeito dos computadores e da automação tem levado à polarização ocupacional, como demonstram Autor,
Levi e Murnane, no The Quarterly Journal of Economics,
ordenando as ocupações desde aquelas que têm o salário mais baixo, àquelas que têm o salário mais alto,
mostrando mudanças na função de densidade para diferentes tipos de trabalho. Trabalhos com tarefas rotineiras aumentam a sua massa na parte de baixo da
distribuição, ao passo que, trabalhos com tarefas não
rotineiras têm a trajetória oposta, deslocando-se para a
parte superior da distribuição, levando assim a uma polarização ocupacional. Este fenómeno tende a ocorrer
no hemisfério norte, ainda que não em todos os países.
2. O segundo fator é o da derrocada da competição. Durante muito tempo defendeu-se que a queda da labour
share — a fração da renda total de um país apropriada pelo trabalho — significaria que a fração do capital
teria aumentado, mas na verdade, e segundo Simcha
Barkai, a remuneração do capital, em termos da taxa de
retorno requerida para remunerá-lo, também cai. O que
tem aumentado é aquilo a que os economistas chamam
de “lucro puro” — ou “lucro económico” —, o retorno ao
poder de mercado, ao poder de monopólio ou oligopólio (seja nos setores mais avançados, como a Apple, a
Amazon, ou a Google, como nos demais setores). Este
fenómeno prende-se com a regulação e legislação, que
permitiram tal aumento no poder de mercado.
3. O último é também um fator de política: a dramática
redução na progressividade da tributação. Segundo
Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, até 1950, a progressividade da tributação era muito alta. Porém, desde
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Relativamente aos países mais pobres, onde a desigualdade tem caído — e falando somente do caso do Brasil, que conheço melhor — enfatizaria dois fatores:
1. No Brasil, mas também em vários outros países da
América Latina, deu-se uma grande expansão educacional, como a que ocorreu nos Estados Unidos um século
antes, o que levou a uma redução no retorno à educação. Existe também uma grande redução no retorno à
experiência, que talvez tenha que ver com o “age-biased
technical change” — trabalhadores mais velhos e mais
educados comandam um prémio e esse prémio caiu em
vários países.
2. Além disso, existe uma revolução silenciosa na proteção social. As transferências para os mais pobres, que
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são comuns na Europa, e eram incomuns no mundo em
desenvolvimento, têm-se expandido.
Relativamente ao efeito da pandemia na desigualdade,
destacam-se quatro pontos. Primeiro, as taxas de infeção e
mortalidade da doença são, elas próprias, desigualmente distribuídas. Nos Estados Unidos e no Brasil há estudos que já mostram que estas taxas são mais prevalentes entre os negros do
que entre os brancos. Além disso, são também mais prevalentes, nos países em desenvolvimento, entre aqueles que moram
em favelas, ou noutras moradias irregulares, onde há menos
acesso a água e saneamento e, de forma geral, entre os trabalhadores mais pobres, que não podem trabalhar a partir de
casa, estando mais expostos.
Além da desigualdade da própria doença, criam-se novas
desigualdades no mercado de trabalho entre ocupações, principalmente entre aquelas que podem ter acesso ao trabalho
remoto — e à conetividade necessária ao mesmo — e aquelas
que não podem, o que tende a exacerbar desigualdades pré-existentes.
O terceiro ponto prende-se com o efeito a longo prazo da
desigualdade criada pelas diferenças no encerramento de escolas e nas formas como estas têm feito ensino remoto, que
tendem a variar em qualidade entre mais pobres e mais ricos.

O quarto ponto é a possibilidade das respostas políticas
afetarem, reduzirem e aliviarem os efeitos de curto prazo. Isso
aconteceu no Brasil, onde se crê que a pobreza caiu nos últimos seis meses, devido a uma intervenção, um benefício dado
aos mais pobres para mitigar os efeitos da pandemia. É um país
que, apesar de ter extrema desigualdade, teve uma extremamente bem-sucedida resposta política.
Em conclusão, o modelo de crescimento globalizado dos
séculos XX e XXI, talvez surpreendentemente, foi bom para a
redução da pobreza e desigualdade globais. Nos Estados Unidos houve um período de estagnação, mas para a China, a Índia
e vários outros países, houve um período de crescimento e de
convergência. Dentro dos países, a desigualdade cresceu em
muitos lugares — como nos Estados Unidos, na Inglaterra ou
na Suécia — mas caiu em muitos outros, como por exemplo,
na América Latina. O crescimento da desigualdade dentro dos
países ricos deve-se a fatores como a relação ocupacional, o
aumento do poder do mercado e a derrocada da competição e
o declínio da tributação progressiva, o que indica que as políticas podem evitar o crescimento da desigualdade. Ou seja, a
desigualdade é uma escolha. Por fim, se não existirem políticas
destinadas a gerir e compensar a pandemia, esta poderá tornar
as coisas muito piores, por muito mais tempo.
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Q

UE IMPACTO DA
CONCORRÊNCIA DE
MERCADO NA CRIAÇÃO DE
DESIGUALDADE? QUAL O
PAPEL DO ESTADO E DA LEI?

Neste âmbito, partiu-se do
pensamento de Joseph Schumpeter, que, um pouco à semelhança de Marx, defende que o
capitalismo contém em si as sementes da sua própria destruição. Segundo Schumpeter, num contexto de concorrência de
mercado, as empresas procurarão crescer cada vez mais até
que se transformem em monopólios, extinguindo o sistema de
concorrência e resultando, em última instância, no fim do capitalismo. Apesar de hoje em dia não se verificar exatamente
este cenário, ao olhar para os exemplos da Google, Apple ou
Amazon, podemos constatar uma tendência para a criação de
monopólios naturais, o que resulta não só numa enorme concentração de poder de mercado, mas também de influência
política.
A crescente concentração de poder de mercado é uma
parte importante na criação de desigualdade, como é disso
exemplo a ascensão das empresas superstar. Empresas essas
munidas de advogados sofisticados, com capacidade de usar a
lei e regulamentação a seu favor, enfrentando órgãos de poder,
como é o caso da própria Comissão Europeia.
Tome-se ainda com exemplo o Sherman Antitrust Act —
lei antimonopolista dos Estados Unidos — que desde a sua promulgação em 1890 se viu contornada por muitos advogados e
seus clientes. Destaca-se o caso de New Jersey, que passou a
permitir que empresas detivessem ações de outras empresas,
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para que assim as sociedades fiduciárias pudessem ser incorporadas neste estado, integrando o mercado através de uma
holding, em vez de se sujeitarem à legislação antimonopolista.
Esta tendência continuou patente ao longo do tempo,
como o ilustra Lina M. Khan, no artigo Amazon’s Antitrust
Paradox, concluindo que as doutrinas jurídicas usadas no passado para fazer face às grandes empresas foram evisceradas
por especialistas jurídicos, pelo Departamento de Justiça e
pela Comissão Federal do Comércio, precisamente para permitir a ascensão destas empresas.
É importante analisar qual deverá ser o papel da lei no
que respeita à garantia de um mercado competitivo, já que havendo uma tendência para que os mercados tentem assumir
o controlo em busca de “segurança jurídica”, surge a necessidade de um estado vigilante, que permita que a estrutura de
Schumpeter se possa desenrolar naturalmente.
Contudo, temos vindo a testemunhar exatamente o oposto, com cenários não regulamentados que facilitam que grandes empresas, como a Google ou o Facebook, tenham estruturas acionistas duais e ainda assim continuem a estar cotadas
nas principais bolsas de valores. Flexibilizámos estas regras
permitindo situações como aquela em que Mark Zuckerberg
controla 57% do poder de voto do Facebook. Assim se torna
possível observar como estas empresas têm vindo a utilizar
diferentes partes do sistema legal, a nível nacional e global,
para reforçar o seu controlo.
Há muito que economistas e especialistas em ciência política salientam que o poder económico e o poder político estão
ligados. Tendemos a pensar que isso ocorre no plano eleitoral e
através de lobbying, contudo, ocorre também através da legislação. Ou seja, o poder económico pode exercer poder político
através de alterações a estes códigos, sendo essa a razão pela
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qual a desigualdade, no seu expoente máximo, se torna uma
ameaça à democracia.
QUAL O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO
MODELO DE GLOBALIZAÇÃO QUE TEMOS CONHECIDO ATÉ
AGORA?
Sobre esta questão, ambos os oradores salientaram a necessidade de existir uma abordagem mais equilibrada em diversos âmbitos.
Segundo Pistor, um dos aspetos-chave da globalização
tem sido a capacidade das entidades privadas escolherem
quais as leis pelas quais desejam reger-se e que mais as beneficiam. Por exemplo, existe uma grande facilidade para que
as entidades privadas possam abandonar o sistema nacional
em que se inserem, encontrando sistemas alternativos noutros
países, e mesmo assim continuarem a operar no seu país de
origem. É também possível usar um sistema de arbitragem privado e ainda assim recorrer aos tribunais de muitos países para
que estes garantam o cumprimento das decisões tomadas num
tribunal arbitral privado.
Cedemos a capacidade do estado de garantir o cumprimento
da lei, estamos a alugá-la por um preço, em vez de moldar as normas que garantam este cumprimento. Algumas destas opções de
escolha foram já longe demais e representam um desafio direto
para as democracias, que continuam vinculadas pela política.
A resposta talvez não resida no fim da globalização por
completo, mas no revogar do cheque em branco passado às entidades privadas e que lhes tem garantido apoio permanente
por parte do sistema jurídico.
Para Francisco Ferreira, a relação entre globalização e
desigualdade é complexa. Apesar da globalização — entendi-

da como grandes volumes de comércio, fluxos de capital, pessoas e ideias — ter contribuído para a redução da desigualdade
global, esta não contribuiu para a redução da desigualdade em
todo o lado, aliás, contribuiu até para o aumento de desigualdades em países como os Estados Unidos.
Partindo do caso dos Estados Unidos, por um lado, a entrada no mercado de bens vindos da China beneficiou os mais
desfavorecidos, que passaram a ter acesso a bens de consumo
mais baratos. Por outro lado, e como abordam Autor, Dorn e
Hanson, os mercados de trabalho locais, que competiam diretamente com os bens chineses, verificaram grandes reduções no emprego e salários, passando a existir como que uma
competição entre os trabalhadores de países pobres e países
ricos. O saldo desta situação continua a ser positivo, porém, os
ganhos resultantes do comércio não se distribuem automaticamente, sendo que este desequilíbrio resulta da não-compensação dos “perdedores”. Muitos dos trabalhadores do Midwest
dos Estados Unidos, que apoiaram Donald Trump há quatro
anos, são pessoas que de facto perderam com o comércio com
a China, vítimas de uma doutrina que defende que o comércio
livre é sempre bom.
Note-se que o comércio não deixa de ser algo muito positivo, resultando na redução da pobreza, como supramencionado, devido a países como China e a Índia que têm beneficiado
com o seu incremento, porém, é necessário manter as pessoas
satisfeitas nos países ricos através de mecanismos indicados
para o efeito, mecanismos esses que não têm sido mobilizados.
Assim, um aspeto que poderia contribuir para um modelo de
globalização mais equilibrado seria a existência de sistemas de
redistribuição que garantissem que, nos países ricos, os ganhos
resultantes do comércio não seriam alcançados à custa de algumas das pessoas mais vulneráveis desses mesmos países.
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A Covid-19 é atualmente a maior ameaça para a globalização como a conhecemos. Contudo, antes da pandemia, a
globalização já se encaminhava para o seu fim, em grande parte devido ao populismo de extrema-direita, que, de um ponto
de vista eleitoral, explora os cidadãos que o sistema permitiu
que fossem os “perdedores”. Esforços desta natureza têm sido
levados a cabo, com mais ou menos sucesso, em países como
os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Brasil ou
Filipinas.
QUE RESPOSTA PARA O DESEQUILÍBRIO VERIFICADO
ENTRE CENÁRIOS DE POBREZA E RIQUEZA EXTREMAS?
Sobre esta pergunta, foi evocado o trabalho desenvolvido
por Acemoglu e Robinson, nomeadamente o seu conceito de
“corredor estreito”. Neste corredor deverá existir um desenvolvimento institucional onde são estabelecidas normas e regulamentações que orientem o investimento do setor privado, sem
que o mesmo seja sufocado, mas procurando evitar a acumulação permitida pelo poder de mercado. O estado deverá ter a
capacidade de definir balizas de segurança para o sistema de
mercado através da implementação de regulamentação eficaz,
garantindo igualmente a presença de instituições que rejam
o mercado de trabalho, assegurando aspetos como o salário
mínimo, ou sindicados e associações com foco na defesa dos
trabalhadores.
Os sistemas de redistribuição são também centrais neste
equilíbrio. Especialistas como Schumpeter e Piketty enfatizam
que a tributação poderá ser mais progressiva, como aliás havia
sido no passado, até aos anos 80. Ao retomar a tributação progressiva, seria possível canalizar esse rendimento para a compensação daqueles que mais têm perdido com a globalização,
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promovendo novas oportunidades através da pré-redistribuição e redistribuição.
O desafio será aplicar esta lógica a uma escala global. A
nível nacional serão necessários governos fortes, bem como
instituições que garantam a sua capacidade de governação, porém, há que ter em conta a existência de muitos estados em
falência e de governos inseguros e voláteis pelo mundo. Esta
realidade tende a acentuar-se cada vez mais devido a fatores
como a Covid-19 — e a pressão política que daí resulta — ou
como as alterações climáticas, que em alguns países, como é
o caso daqueles no Médio Oriente, já estão ligadas a estados e
governos em falência.
Não poderão existir governos estáveis enquanto forem
aplicadas as mesmas estratégias do passado. Existem novos
desafios que só poderão ser enfrentados através de uma coordenação global, o que se torna impossível com os governos
atuais. Será igualmente fulcral reduzir alguma da flexibilidade que tem vindo a ser concedida aos players mais versáteis,
nomeadamente na facilidade de se relocalizarem em termos
jurídicos.
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A

minha intervenção inicial é baseada num
livro que recomendo a todos, chamado
Possible Minds, publicado em 2019, e
que é uma reflexão sobre um outro livro de 1950 chamado The Human Use
of Human Beings, de Norbert Wiener.
Wiener prevê neste livro de 1950 o
desenvolvimento da inteligência
artificial, estamos a falar de há
70 anos atrás, e que esta, não só
iria imitar os humanos e substituí-los em várias atividades inteligentes, mas também os iria
mudar nesse mesmo processo. Wiener receava que os humanos
numa estrutura organizacional pudessem abusar dessa capacidade tecnológica para subjugar outros humanos, ou que líderes políticos tentassem controlar as suas populações através
desta capacidade, mas de uma forma subtil. Volvidos 70 anos
estamos numa situação bem mais complexa do que Wiener antecipou sobretudo em dois aspetos concretos.
1. Em primeiro lugar, Wiener não previu a vulnerabilidade
dos nossos sistemas computacionais. Tinha um background muito físico e não antecipou que os sistemas
digitais fossem tornar-se muito semelhantes aos sistemas biológicos e que, tal como os sistemas biológicos,
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fossem vulneráveis a ataques de entidades minúsculas
intrusas como os vírus. Na realidade, hoje em dia dependemos de computação para praticamente tudo. As
infraestruturas de eletricidade, gás, estradas, automóveis, comboios, aviões, são vulneráveis a ataques digitais, tal como a banca, o sistema financeiro, as nossas
poupanças, as nossas hipotecas. O mesmo se passa
com o nosso entretenimento, comunicação, a nossa segurança física, o nosso consumo de informação sobre
o mundo que nos rodeia, os próprios sistemas de voto,
todos eles igualmente vulneráveis. E isto não é passível de ser melhorado num futuro próximo e, portanto,
vários aspetos da nossa sociedade estão suscetíveis a
ataques malignos tanto por criminosos, como nações,
ou Estados adversários.
2. O segundo aspeto que Wiener não previu foi que a computação hoje em dia não se limita a funções, não há um
conjunto de instruções, o programa executa e depois
fornece um resultado. Não. A computação hoje em dia
tem um estado online perpétuo alimentado pela nossa
pegada digital. Portanto, a máquina é capaz de fazer
inferências sobre um humano através das várias interações que este tem. Quantas mais interações, mais
informações a máquina tem sobre os seus utilizadores.
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Este paradigma é ainda mais exacerbado quando em vez
de um programa temos um ecossistema de várias aplicações a partilhar estes sinais entre si. Hoje em dia coisas como inferir o género ou a idade de uma pessoa é
trivial. Inferir a personalidade, ou até mesmo os nossos
anseios mais secretos, os nossos medos, é igualmente
trivial. Smartphones são verdadeiros cavalos de tróia
que capturam a nossa privacidade sem darmos por isso.
Esta capacidade das empresas tecnológicas em comoditizar os metadados recolhidos da nossa interação digital
com fins lucrativos para fins publicitários foi apelidada
por Shoshana Zuboff de surveillance capitalism. A inteligência artificial e tecnologias como o deep learning estão a ser desenvolvidas com o objetivo de alimentar esta
dependência de ferramentas digitais. Wiener observou
que nós, humanos, perante oportunidades atrativas, estamos dispostos a pagar um pequeno custo perante a
possibilidade de aceder a novos poderes e, rapidamente,
ficamos tão dependentes das nossas novas ferramentas que perdemos a habilidade de prosperar sem elas,
as opções tornam-se obrigatórias. Pensem nas nossas
roupas, comida cozinhada, vitaminas, vacinação, cartões
de crédito, smartphones, internet e já, hoje em dia, a própria inteligência artificial. Portanto, o paradigma consiste em criar uma dependência humana em ferramentas
digitais para manter este fluxo de dados gerado pela
nossa utilização e alargar ainda mais esse fluxo a todos
os aspetos da nossa vida.
3. Weiner também não previu a complexidade das plataformas atuais nem o emaranhado legal associado aos sis-

temas de uso e consentimento. Hoje em dia vivemos uma
relação binária com essas plataformas e esses serviços,
ou consentimos a extração dessa informação sobre nós
próprios, sobre a nossa utilização, ou então não temos
acesso a esses serviços. Somos capazes de aceitar contratos de utilização de serviços que se fossem oferecidos
por outro meio, cara a cara, rejeitaríamos sem pensar
duas vezes. As grandes empresas tecnológicas têm-se
alicerçado numa relação de poder cada vez mais desigual, estamos a ser comoditizados por empresas que paradoxalmente desenvolvem serviços que queremos ter e
precisamos e, ao mesmo tempo, a nossa vida depende de
sistemas computacionais que são vulneráveis a ataques
externos. Weiner afirmou que, a longo prazo, não há distinção entre criarmos armas para nós, ou armas para os
nossos inimigos. E hoje em dia, a Idade da Informação é
também a Idade da Desinformação.
Mais recentemente a crise pandémica veio acelerar a adoção de tecnologias de vigilância por parte de vários Estados que
abrem o seu uso para potenciar os fins totalitários do futuro.
A primeira coisa que necessitamos para sair deste imbróglio é
liderança moral. A União Europeia, de momento, não é capaz de
competir na inovação em inteligência artificial com os Estados
Unidos ou com a China, mas tem vindo a ser pioneira a definir
boas práticas e a criar nova regulação para o uso responsável
dos dados, bem como da inteligência artificial. São iniciativas
importantes, mas muitas vezes pecam por serem vagas e tecnocráticas. É fundamental que esta Comissão, em particular a
comissária Vestager, consiga passar das palavras aos atos, e se
foque na operacionalização concreta do modelo de governance
para a inteligência artificial.

A primeira coisa que necessitamos para sair deste imbróglio é liderança moral.
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I

think that after Pedro’s very interesting and stimulating introduction I will end up in much the same
place, looking at the European governments but I’ll
come at it from a different perspective which is that
of the geopolitical competition that we are seeing in
the world today.
The USA and China are driving this competition
which we see across all kinds of different arenas,
most notably in the economic but also in multilateral
institutions and the tech sector where we see a lot
of concerns and where we are seeing the beginnings
of what is becoming a deeper decoupling of the USA and the
Chinese economies. This has been most famously exemplified
by the case of Huawei with the USA first banning Huawei in
the country and then increasing pressure over European, African countries and others around the world, to ban Huawei.
Today, actually few have banned it, but what we see is very
much that there is a decoupling happening between the digital
actors and the internet as a whole between these two great
powers with very different models being promoted by the USA
and China, and each of them seeking allies to work alongside
them.
From the European perspective, there isn’t really an interest in following one of these actors, and in decoupling from
the other, and so the EU has resisted the USA’s demands to de-
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couple from China, but at the same time we do see that there
are perhaps more areas of agreement between the US and
Europe than between China and Europe, when it comes to internet governance in particular. But, ultimately, the EU has its
own geopolitical considerations and doesn’t want to be caught
between the two other actors, and this has led to a growing
focus in the EU on what we are calling digital sovereignty,
this is part of a bigger consideration around how the EU can
be a more sovereign actor in the world, can have a stronger
economy, can be a leader on the green transition, but also how
the EU can develop its own governance model for the digital
sphere, that takes the fine balance between the surveillance
capitalism that very much comes from the USA and the state
surveillance that is increasingly becoming evident in China and
in some of its allies.
But so far this model is very much in its early days as Pedro mentioned, there are very big aspirations but so far what
we have seen with the General Data Protection Regulation
(GDPR) was a very important first step towards regulating
personal data but there would be many other questions to deal
with in the months and years to come.
One of the big initiatives that is expected in the coming
months is the Digital Services Act which is expected also to
look at how online platforms deal with disinformation and also
look at competition and at competitors' practices by some of
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these platforms. This leads on to another aspect of the European approach to digital sovereignty which is a growing focus on how can the EU actually have a stronger and more vibrant tech sector of its own because when we think of the big
tech actors in Europe most of them are ultimately American
companies, whereas China has created also its own national
champions. China is the increasingly global actor, and companies like Huawei have already got a global reach in terms of
infrastructure. The EU Commission underlays its digital top
priorities along with the Green Deal and climate change, and

there has been a lot of very strong rhetoric around how Europe needs to become a leader on AI and content computing
and all of these technologies of the future. But in the recently
agreed multiannual financial framework for the EU seven year
budget, we haven’t actually seen a huge amount of money put
aside for the digital. It is going to be very important for the EU
and its member states not only to strengthen governance, but
also really invest in European digital innovation systems and in
the European tech sector.

It is going to be very important for the EU to invest in European
digital innovation systems and in the European tech sector.
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O

O QUE HÁ DE NOVO NO USO
DE TECNOLOGIAS PARA A
VIGILÂNCIA E COMO É QUE
OS SISTEMAS DE TOMADA DE
DECISÃO AUTOMATIZADOS
TÊM IMPACTO NAS
DEMOCRACIAS LIBERAIS NOS
VALORES CHAVE DAS NOSSAS
DEMOCRACIAS?

Pedro realça que é importante questionar a escala de vigilância que se testemunha de momento. Os smartphones são
um cavalo de tróia para a nossa privacidade; um indivíduo interage centenas de vezes nas redes sociais e tudo fica registado:
interesses, aspetos políticos, ideais de beleza, alimentação,
medos, em relação às minorias, em relação ao desconhecido,
criam um filtro no qual divulgam publicidade feita por medida,
fazendo com que as empresas de tecnologia desenvolvam um
sistema de personalização crescente em que só se tem acesso
a sinais de reforço do que já se acredita. Imagine-se isso numa
escala de milhões de smartphones. Se antes essa escala estava muito mais ao alcance das capacidades humanas, agora
pode-se simplesmente automatizar a vigilância através dos
smartphones. Mas não é só isto que acontece hoje, o sermos
explorados para fins lucrativos. O que é realmente importante
é estarmos atentos ao risco de, em vez de sermos explorados
para fins publicitários, sermos explorados por dissidentes políticos ou regimes autoritários. E havendo tecnologia, a tecnologia sendo implantada, há um risco. Noutra vertente, falamos
sobre o uso de sistemas automatizados de tomada de decisão
nas sociedades e como isso pode afetar os regimes democráticos. Já existem sistemas algorítmicos de avaliação de risco
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que usam dados para prever o risco de não pagar um crédito,
o risco de não ter um estilo de vida saudável e o risco de ter
algum tipo de doença. Existe o risco de que automatizando os
sistemas de tomada de decisão, se não houver um modelo de
governança, torna-se essa tomada de decisão um pouco menos transparente, à mercê de enviesamentos e discriminações
que o sistema pode produzir, acabando por se ampliar o fosso de desigualdade entre os diferentes grupos. Os objetivos
de igualdade de uma dada política pública anteriormente não
eram explícitos, mas agora são, porque se pode medir, pode
contabilizar-se se a tomada de decisão de processo de juízes,
de médicos, é de alguma forma tendenciosa ou não em relação
ao género, à raça, à idade e assim por diante. Assim, ao ser-se
capaz de quantificar esses processos de tomada de decisão, há
definições explícitas do que significa o medo e a agenda política poderá ser aberta e transparente, compartilhando-se com
os cidadãos quais são as metas de equidade e objetivos de justiça da política pública no processo democrático.
COMO É QUE A UE PODE TER VANTAGEM EM TERMOS
DE PROMOÇÃO DOS SEUS VALORES E DA DEFESA DOS
VALORES FUNDAMENTAIS DAS DEMOCRACIAS LIBERAIS?
QUAL É O PLANO DA UE PARA SE COLOCAR ENTRE AS DUAS
SUPERPOTÊNCIAS?
Chloe acredita que esta área da governação digital é uma
área em que a União Europeia (UE) pode realmente construir
um modelo partilhado com os outros. E há um desejo crescente em Bruxelas de que a Europa seja, ao mesmo tempo,
tecnologicamente experiente, mas também mantenha os valores que sustentam o seu sistema económico. E esta é uma
área em que a UE realmente espera ser um líder global e, na
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verdade, já existem vários países em todo o mundo que copiaram o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ou
integraram grande parte desses regulamentos de dados. Outro conceito bastante popular em Bruxelas é a ideia do “Efeito
Bruxelas”, cunhada pela jurista Anu Bradford, que fala sobre
como, em última instância, a UE já é uma superpotência regulatória, porque o mercado comum europeu é grande e é um
mercado do qual a maioria das empresas não pode prescindir.
Portanto, há esperança de que esta também seja outra forma
de a UE influenciar indiretamente a forma como o setor digital
opera em todo o mundo. A UE espera construir uma parceria
sólida com a União Africana e com os países africanos. E há
muitos estudiosos africanos que apontam para o que chamam
de colonialismo digital, já que a inteligência artificial (IA) é
desenvolvida em países ocidentais, as empresas são todas ocidentais. Esta é uma área em que a UE e a União Africana têm
trabalhado e a UE espera poder ter uma influência importante,
também porque a China e os EUA são investidores importantes
que estão a construir grande parte da infraestrutura básica
que leva as tecnologias digitais e a Internet a cada vez mais
partes da África.

PORQUE É QUE AS EMPRESAS EUROPEIAS DE
TECNOLOGIA TÊM TANTA DIFICULDADE EM COMPETIR NO
CENÁRIO MUNDIAL EM COMPARAÇÃO COM O SISTEMA
DOS EUA? SERÁ QUE POLÍTICAS PRIVADAS REFORÇADAS
NO MERCADO COMUM PODEM SER USADAS PARA DEFINIR
PADRÕES MUNDIAIS DE PRIVACIDADE, COMO É FEITO
COM BENS FÍSICOS?
Pedro lembra que o RGPD foi lançado há alguns anos e que
criou um padrão de regulamentação. Nos Estados Unidos, as
empresas estão realmente cientes do RGPD sendo mais fácil,
às vezes, apenas adotar uma política transfronteiriça em termos de regulamentação que especifica sistemas em vigor para
a UE e diferentes sistemas em vigor fora da UE. Mas a UE está
a planear o próximo passo em termos de regulamentação, que
não está nos dados, mas na governança da IA. A UE lançou no
início deste ano um livro branco sobre IA e as indústrias esperam uma nova regulamentação e um novo acordo no início de
2021. Essas novas regulamentações serão baseadas no conceito de risco, que exige que os diferentes atores avaliem qual é o
risco para os direitos e liberdades de pessoas físicas e jurídicas
e com base nessas avaliações de risco, diferentes procedimentos serão aplicados para garantir que haja uma avaliação de
impacto da IA. E o que se espera dessa avaliação de impacto?
Espera-se que seja baseada, em primeiro lugar, na proveniência
dos dados e no consentimento em providenciá-los. Em segundo
lugar, na robustez, na resiliência a tipos de ataques reais adversos, e, também importante de sublinhar, a UE está a colocar na
mesa a condição para a antidiscriminação, mas ainda não está
claro como essa antidiscriminação será avaliada no concreto,
no sentido que se espera que as empresas ao desenvolverem
IA e realizarem essas avaliações de impacto, estejam cientes
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de como o sistema de tomada de decisão que desenvolvem com
IA impactaria diferentes grupos da população com base na idade, com base na etnia, com base na nacionalidade.
PORQUE É QUE A TECNOLOGIA É UMA QUESTÃO
POLÍTICA?
Pedro salienta que quando se lida com dados, quando se
constroem modelos, o paradigma atual é uma caixa negra. As
pessoas simplesmente usam essa enorme quantidade de dados, têm uma meta de eficiência, uma meta utilitária e, quando
a IA atinge essa meta, está pronta para entrar em produção,
sem levar em conta características secundárias, como a discriminação. Portanto, essas decisões de grande impacto não
devem ser reservadas a perfis quase técnicos. Decisões políticas devem ser tomadas tendo em consideração as comunidades afetadas pela IA.
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Chloe recordou uma citação de Margrethe Vestager, Vice-Presidente da Comissão encarregada do digital, que referiu
que se a tecnologia que se usa hoje tivesse sido desenvolvida
por mulheres seria muito diferente. Apontou novamente para
a importância de haver diversidade de pessoas a trabalhar
nas questões de IA, já que a falta de diversidade das pessoas
que trabalham em Silicon Valley é grande. Na questão do 5G,
a Huawei é de longe o maior provedor de tecnologia, fornece-a muito mais barato do que qualquer uma das empresas
alternativas europeias, por isso para a maioria das empresas,
a mudança é uma decisão difícil de tomar. Isso significa que
a Huawei tem um quase monopólio e os EUA temem que, em
última análise, o mundo inteiro passe a depender da China para
essa tecnologia. Portanto, há também uma grande preocupação geopolítica.
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Democracia liberal
e multilateralismo debaixo
de fogo
Liberal democracy
and multilateralism under fire

O crescimento de regimes populistas e autoritários sinaliza o fim
de uma era de predomínio do multilateralismo e da democracia liberal?
De que forma a pandemia afeta estas mudanças geopolíticas globais?
Does the growth of populist and authoritarian regimes sign the end
of an era of multilateralism and liberal democracy?
How might pandemics affect this global geopolitical scenario?

Oradores Speakers

SHERI BERMAN
Professora no Barnard College,
Columbia University, Nova Iorque
Professor at Barnard College,
Columbia University, New York
CHARLES POWELL
Diretor do Real Instituto Elcano, Madrid
Director of the Real Instituto Elcano, Madrid

Moderado por Moderated by
MARINA COSTA LOBO
Investigadora Principal do Instituto
de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa,
Vice-Presidente do Clube de Lisboa  
Senior Researcher of Instituto de Ciências
Sociais, Universidade de Lisboa, Vice-President
of the Lisbon Club

Nota ao leitor
Os membros do presente painel decidiram não incluir apresentações iniciais por parte dos oradores,
optando por uma dinâmica de debate. O tratamento deste conteúdo reflete essa decisão, compreendendo um relatório mais extenso em inglês, seguido de um resumo em português.
Note to the reader
The members of the panel in question decided amongst themselves not to include initial presentations
by the speakers, opting for a debate dynamic throughout. The handling of this content reflects that
decision, comprising a more extensive report in English, followed by a summary in Portuguese.
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O

pening the discussion, Marina Costa
Lobo, mentioned that we are living
in interesting times, as the Chinese
would put it, as we are witnessing
the erosion of liberal democracy and
multilateralism.
We can look at the erosion of
liberal democracy by considering
how democratic backsliding occurs
across the globe. This has been
measured, for instance, by Freedom
House, that published a report stating that in the last 15 years
there have been consecutive declines in freedom worldwide,
affecting countries like the US, Brazil or Austria. There was
some debate in political science about whether this was a
widespread phenomenon or not. However, we are reaching the
point where it is inescapable: we are witnessing an erosion in
liberal democracy and a rise of populism that accompanies this
democratic backsliding.
Parallel to this, we are also experiencing the erosion of
the international world order, forged after World War II, and
again after the collapse of the Soviet Union. While there is no
single culprit for this, there are several factors that can be
considered in regards to it: one is China's increasingly assertive
role in the world; another is Russia's attempt to become pro-

gressively influential and to imbalance or destabilise European
democracies; and finally, the third one is America's role under
President Donald Trump in reneging agreements on climate
change, trade, or issues like Iran, which has also contributed
to the trend of the erosion of multilateralism.
Given this background and taking into account the possible effects of the global pandemic on these trends, the panel
started by addressing some of the causal factors that could
explain the rising populism, the erosion of liberal democracy
and the importance of domestic versus international factors to
a certain democratic backsliding.
In the West, the new order put in place after World War II,
according to Sheri Berman, had two components; regional components, namely the European integration; and domestic components, meaning, the formation of social-democratic policies
and compromises at the level of particular countries' political
economies. At the time, all of these things were seen very explicitly by political actors, both in the US and in Europe, as part of
a multi-pronged strategy designed to make democracy work in
Western Europe after World War II. These political actors were
very conscious of the war years' tragedy, the rise of fascism,
national socialism, authoritarianism and, therefore, of how delicate and fragile democracy was. Consequently, the decline of
that order has to be seen as inextricably intertwined with the
problems democracy faces in Europe and the West today.
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The first place to look would probably be the myriad of
changes that have been occurring internationally, but that
manifested themselves at a domestic level. The West and other
parts of the world have experienced dramatic economic changes over the past decades, and most countries have experienced
rising levels of inequality. That is to say: the growing disparities
between the number of resources that the top levels of the
income distribution get versus the bottom levels; the growing
disparity between more dynamic metropolitan areas and more
backward rural areas; and between people with different education and skills. These aspects have created deep divisions in
western societies and resentments against an establishment
and a political order that seem unable, or unwilling, to deal
with those troubling economic trends.

economic developments and a variety of other aspects like
technological change and shifts in the way people communicate and get their information.
Cumulatively, this has created much disruption, and also
the sense on the part of many people that the world is changing in ways they neither understand nor like. Furthermore, it
has created the idea that political elites, the establishment,
traditional political parties, and their governments, are unable,
or unwilling to help people and their societies adjust. This is a
"perfect storm" for populist parties that blame this establishment, immigrants and elites for these problems, which are real
and have not been successfully addressed.
Given populism is currently threatening democracies in
Europe and considering a long-term and historical perspective

there is a possibility to create or reform the existing liberal international order,
while at the same time de-Americanising it. The result will be less liberal,
more fragmented, affect fewer policy areas and will foreseeably
be dominated by growing US-China rivalry

On top of that, over the last decades, the West has experienced very significant demographic and cultural change. Starting in the 1960s, "attacks" on traditional values have only accelerated and, demographically, many western societies have
changed in profound ways.
Many European societies, as well as the US, now have levels of foreign-born citizens at all-time historic highs, which is
true even for countries like France and the US, where immigration is not something new. Despite this being seen by Berman
as a good thing, what is essential to recognise is that the level
of change has been very rapid and it has also combined with
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on how democracy has evolved, the panel was asked whether
one should be optimistic or pessimistic regarding this scenario.
From a comparative perspective, as Sheri Berman stated,
it is relatively easy to get rid of dictatorships, or overthrow old
regimes, but it is difficult to build stable democracies. Historically, it is not surprising that countries that recently transitioned to democracy have faced some very significant problems
in the last years. For instance, we can look at Portugal, Spain,
or various other European countries that reconstructed democracy after 1945. Democratic failures are much more prevalent
than democratic successes, and particularly when countries
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have little democratic background, that is to say, limited experience with the institutions and procedures of democracy.
What is more surprising are the problems faced with more
established, long-term, democracies today. It is expected that
the longer a democracy has been in place, the harder it is to
undermine, simply because those institutions, procedures and
norms have been much more firmly anchored in those societies. So that they are now being questioned and weakened is,
in some ways, more worrying than when we look across the
globe and see countries that are poor, underdeveloped and that
have not had previous experience with democracy, have their
democratic experiments falter. It is historically unusual to see
countries with generations of democratic experience behind
them facing severe threats, as is currently the US's case.
Over the past years, during the Trump administration, but
not only, the US has experienced significant declines on almost
any criteria by which you measure the quality of democracy,
such as separation of powers, checks and balances; questioning of freedom of the press and freedom of organisation; use
of government institutions and bureaucracies in ways that
are corrupt and problematic; the undermining of democratic
norms; the unwillingness of political parties to act as a check
on egregiously illiberal, if not undemocratic, behaviour by their
own members; and extreme polarisation, that is to say, the
prevalence in American society of the view that "the other
side", "the other team", "the other party", is not just a group
of people with whom one has policy differences with, but that
is somehow illegitimate and a threat to the country. These are
hazardous trends, and it is challenging for democracy to function well amid these attacks to some of its fundamental institutions and norms.
The erosion of US democracy is not only crucial to the US
itself, but also for the world and the health of democracy. As
mentioned by Charles Powell, the US was primarily responsible for what we have typically called the liberal international
order, a complex arrangement of institutions, procedures and
legislation, created after World War II, which has provided
significant global public goods, not only to the US and its allies
but to a very significant part of the world. It has also become

increasingly inclusive, as is shown by the fact that China, and
later Russia, were invited to join the World Trade Organization,
for example.
This liberal international order is crumbling, not so much
because it is being challenged by emerging powers, such as
China, or revisionist power, such as Russia, but because the
country that did most to create it back in the 40s and 50s,
the United States, has turned its back on it, just as President
Trump has turned his back on half a century or more of very
close collaboration and the existence of these institutions.
There is an ongoing academic debate about the liberal international order and its limitations, as some American scholars claim that it never existed and was only a figment of the
American imagination. Paraphrasing Voltaire in regard to the
Holy Roman Empire not being neither holy, nor Roman, nor an
empire, Richard Haass mentions that the liberal international
order is neither liberal, nor worldwide, nor orderly.
We have today a multipolar world with relatively weak
and unsatisfactory multilateral institutions. Nevertheless, the
vast majority of states, whether democratic or otherwise, have
a vested interest in maintaining and guaranteeing the survival
of assemblance of international order.
Having this in mind, one might ask if the US's benevolent hegemony is the cause for such a multilateral system's
success and, therefore, if the US's decline is the factor that
explains the gradual erosion of the liberal international order.
From Powell's point of view, there is a possibility to create
or reform the existing liberal international order, while at
the same time de-Americanising it. The result will be less
liberal, more fragmented, affect fewer policy areas and will
foreseeably be dominated by growing US-China rivalry and,
ultimately, by the relative decline of the US and the relative
assemblance of China.
Considering US foreign policy, the transatlantic relationship had already experienced significant change long before
President Trump came to office, not only because of a pivot to
Asia but also because the US was reconsidering its role as a
global power and encouraging its European allies to do so as
well. For example, under President Obama, the US began to de-
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mand that its allies in NATO should spend at least 2% of GDP
on defence, which very few do.
The big difference is that President Obama never questioned the need for the North Atlantic Treaty Organization, which
President Trump has done. President Obama never questioned
European integration, a by-product of this liberal international
order built under the US geopolitical umbrella, whereas, in private, President Trump has described the EU as "like China, only
smaller", having no fundamental understanding of the EU as one
of the liberal international order pillars. Because of his "make
America great again" and "America First" philosophy, President
Trump seems unaware of the fact that the EU is and will continue to be America's closest partner, both in terms of trade and investment and above all, in terms of shared values and interests.
President Trump has tried to undermine European integration, not only by encouraging Brexit but also by encouraging
other EU member states to follow the Brexit example. Contrary to all previous American Presidents, instead of seeing the
EU as the cornerstone of the transatlantic relationship and the
fundamental pillar of this liberal international system, President Trump has actively tried to undermine the EU and its most
decisive leader, Angela Merkel, while also being unable to understand the EU not as a common market but as a political union with shared values and interests.
Moving the focus of the discussion to national democracies, the panel was asked how much support for populism and
growing dissatisfaction with democracy can be accounted for
by looking at economic trends versus values, cultural change
and immigration.
Both economic changes as social and cultural changes are
somewhat difficult to disentangle in the sense that when inequality rises, and divisions grow, the potential, the desire, and
the ease of scapegoating also increases. For example, in times
of economic stress and strain, the tendency for anti-immigrant
sentiment rises. When people are worried about the future or
can identify problems, they tend to look for easy causes, and
the presence of right-wing populists makes it very easy to identify minorities or immigrants as those causes. The interaction
of both of these types of trends has made the current situation
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politically explosive. Our particular era is one when we have
seen various disruptive trends come together in ways that have
been easy for populists to exploit and difficult for more traditional parties to address.
Problems start to arise for parties when their profiles, programs, and policies begin to get significantly out of touch with
voters' underlying preferences. For instance, and in response to
ongoing trends, Christian democratic parties, in many places,
began to advocate policies on social and cultural issues that
were somewhat out of touch with the underlying preferences
of voters. A similar trend happened when the Left — formed by
traditionally left parties, social democratic parties and labour
parties — began to advocate economic policies that were also
out of touch witheir voters' underlying preferences.
Parties on the Left may also have become increasingly out
of touch with their electorate as their representatives might be
somewhat more cosmopolitan than the militants. In an earlier
era, these parties would have had a much more class focused
profile, whose leaders might have come from the working class,
be members of unions, or members of other kinds of traditional
left-wing organisations. However, by the end of the 20th century,
cosmopolitan, highly educated elites led these parties.
To illustrate how the trends being discussed can affect the
development and transformation of a party, we may look at the
case of the AfD, the Alternative for Germany, as an example.
The AfD existed for several years before the refugee crisis in
Germany, gathering relatively little support, which only exploded once Angela Merkel decided to open the borders in 2015, giving the AfD the opportunity to exploit an issue it had not been
as focused on before. Previously, this was an anti-EU party,
focused on various issues, but it quickly became an anti-immigrant first party due to being able to exploit that decision.
Concerning this issue, one might recall a very infamous
statement made by the head of the Bavarian wing of the
Christian Democratic Party in Germany, the CSU, Franz Josef
Strauss, who said that there could never be a party to the right
of the CDU-CSU in Germany. Underneath that statement was
an essential recognition about what it takes to make democracy work in Europe: It takes two parties or traditional par-
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ties that push towards the centre. In this particular case, the
CDU-CSU had to be the home of conservative voters, and if it
stopped being so, opening up that space on the right could create hazardous political dynamics.
Conservative voters did start fleeing both traditional parties, mainly based on concerns about social and cultural issues.
Berman also emphasised that this needs to be thought about,
which is not to say that it leads to an anti-immigrant stand.
However, it does lead to recognising that those fears or concerns exist, and that ignoring them, or calling people deplorable because they fear social and cultural change, is not a way
to make them understand that those kinds of things are not
threats to them but opportunities for them and the country.
Politicians need to speak to voters' fears and concerns, not
denigrate them.
Poland's seemingly unusual case was also brought to the
discussion as, similarly to other countries in Eastern Europe, it
has registered significant economic growth, but has also seen
the rise of extreme-right populism while not having many immigrants. However, in Poland's case, it is essential to note that
it is the urban centres — connected to Europe and Germany in
particular — that are benefiting much more from this growth
than rural voters. Moreover, it is the rural voters that tend to
vote for the predominantly right-wing Catholic candidates.
Still addressing the importance of economic versus social
and cultural trends and how these may affect populism and
growing dissatisfaction with democracy, Charles Powell refers to two authors' work to illustrate the importance of both
trends.
Looking on the context of Brexit, Powell is reminded of
a controversial book by David Goodhart, "The road to somewhere", in which the author divides society into three groups
according to cultural elements: "somewheres", people who are
grounded and have a sense of community; "anywheres", cosmopolitans who can live anywhere and can adapt to different environments; and the "inbetweeners". Part of the controversy lies
on the described preferences and fears of the "somewheres",
who complain that when they go out into the street, they no
longer recognise the city they live in, which is a reference not

only to immigration but ultimately to racism, thus highlighting
the importance of the cultural component to this discussion.
In turn, one can also refer to Martin Sandbu and his
book The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win back
the Left Behind and Achieve Prosperity for All, in which the argument focuses not on culture but economics as the cause for
the increase of inequality.
Overall, there is a need to balance these two trends, as
culture and economics go hand in hand to some extent, and as,
ultimately, immigration is essentially economically motivated.
Given the withdrawing of an ever more insular United
States from the multilateral international order and its pivot
to Asia in result to its increased rivalry with China, the panel
was questioned about Europe's ability to rise to the challenge
of taking the lead, globally, on areas such as economics, security or defence.
Charles Powell was the first to address this subject,
starting by establishing a connection to some aspects that pertain to the previous discussion about populism.
The 2019 European Parliament election led some pundits
and commentators to believe that it would be the end of Europe, as there would have been a large block of Eurosceptic
racist lunatics, who would stand in the way of European integration and of anything sensible the Parliament wanted to put
forward. However, that has not happened.
While not underestimating the threat of populism, it is essential to note that of the twenty-seven EU member states, in
twelve there are either no far-right populist parties or when
they do exist, they win less than 10% of the vote. In ten more,
including Germany and France, these parties are consistently
excluded from office by mainstream parties. That leaves us
with Hungary, Poland, and three other countries where national governments have ultra-right-wing parties in coalitions,
namely Latvia, Estonia, and Bulgaria. If we categorise Podemos as a radical left-wing populist movement, we can add Spain
to this spectrum, then counting four countries with coalition
governments that include populist parties.
Even before the pandemic started, the EU was already
trying to gradually come to terms with the context of the in-
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creasingly worrying rivalry between China and the US, a context that will most probably dominate the next 30 to 40 years.
The European Commission was recently described by its
current President, Ursula von der Leyen, as a Geopolitical commission, this being the first time the Commission has spoken
in geopolitical terms. Furthermore, the Spaniard Josep Borrell appointed High Representative and Vice-President of the
Commission and the person responsible for EU Foreign Policy,
has mentioned that the EU must learn how to speak the language of power, meaning the EU has to address the geopolitical
circumstances in which it operates. However, this approach

The EU is coming to terms with the fact that it cannot
simply be collateral damage in the China-US conflict. The
prevention of such a scenario is possible, firstly through closer integration, and secondly by recognising that this does not
represent choosing between the US and China, as the EU will
always be much closer to the US since both continue to share
fundamental values and interests.  
It is also important to note that European integration
has always advanced in times of crisis. It is expected for integration to take place more deeply on the economic front, specifically through the Next Generation EU package, worth 672

despite populists, right or left-wing, not being in power in many places,
their ability to disrupt and undermine democracy has been significant.
They have shifted the agenda in many places and made it almost impossible
to form stable governments in various countries

meets opposition from some European Federalists, who do not
want to talk the language of power, as they see the EU's creation precisely not to have to worry about power, politics or
spheres of influence.
In this context of traditional great power rivalry, the EU is
finally coming to terms with this challenge. But what is actually going on? Again, before the pandemic, the EU was already
addressing the topic of strategic autonomy, which at the time
pertained to how Europe needed to take its defence and security more seriously. However, after the pandemic, the reach
of strategic autonomy principles broadened as they are being
applied to aspects such as the need for more significant industrialisation, technological autonomy, digital autonomy or the
autonomy in cybersecurity.  
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billion euros, which will open the door to debt-neutralisation,
thus advancing European integration. Alongside closer European economic integration, the EU will also become increasingly
conscious of the need to act as a credible global player on the
world stage.
Sheri Berman intervened secondly regarding Europe's
ability to rise to the challenge created due to the US's withdrawal from the multilateral international order, expressing
less optimistic and divergent views from the ones presented
by Charles Powell.
According to Berman, as much as it would be desirable
for Europe to step up and take over some of the roles that the
United States have played globally, it has seemed that Europe
is either unable or unwilling to do so.
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European integration was formed as part of a multi-pronged strategy, designed to stabilise democracy, which
effectively did so during the 20th century, including in countries
like Portugal and Spain. However, the EU has been unable to
take adequate measures against democratic backsliding within
its own borders, becoming essentially powerless to stop that
process in countries such as Hungary or Poland. Moreover, the
EU has also been unable to do anything about the looming international threats, including those right in its borders, as is
Belarus' case.
The EU's incapacity to respond to these issues alongside
the US, especially under Trump but not only, withdrawing from
its international role, outlines a concerning scenario.
Berman's and Powell's views also differ regarding the
impact and role of populism. As stated by Sheri Berman, despite populists, right or left-wing, not being in power in many
places, their ability to disrupt and undermine democracy has
been significant. They have shifted the agenda in many places
and made it almost impossible to form stable governments in
various countries, making it very difficult for these countries to
deal with the challenges they face.
Populists' disruptive capacity and ability to weaken democracy has grown dramatically over the past decade. These
factors have to be taken into account not only when referring
to countries' governments, but also when referring to the European level. Populists' vote shares have continued to grow, and
having a quarter to a third of deputies who are at least extensively opposed to the very institution they are part of, not only
constitutes a problem, but it makes dealing with other challenges much more difficult.
After emphasising that what matters is not so much
whether populists are in power or not, but how they contaminate other parties in power, Charles Powell then contributed
with the example of the Spanish case.
Spain has a traditional central right party, Partido Popular, which is continually looking over its shoulder since in the
2019 November elections, VOX, the far-right party, was the
third-largest party, winning 15% of the votes. Similarly, Spain
also has a traditional highly successful social democratic party,

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), which is constantly
looking over its shoulder to see what the far-left party, Podemos, is doing. This scenario raises an interesting question, which
is: how do you best counteract populists, do you exclude them,
or do you include them?
Still pertaining to the Spanish experience, Powell stated
that bringing Podemos into Spain's first coalition government
might have been a good idea, as people realise that being in
office is complicated and involves compromises. Furthermore,
the exclusion of these parties grants them the monopoly of
opposition. This shift from protest to power might represent
a more optimistic scenario, as it usually undermines populist
organisations.
It was also acknowledged that the Spanish political
system is under severe stress, counting 20 political parties
in Parliament, more than ever before, and accounting for the
most highly polarised political context in the last 30 to 40
years. Nevertheless, both political leaders and public opinion
are becoming accustomed to a four-party system, rather than
a two-party system, which may lead one to state that Spanish democracy perhaps is more resilient than people often
realise.
In response to the audience's questions, the last theme
to be addressed by the panel pertained to the pandemic, more
specifically if it could be seen as a game-changer or a reinforcer of pre-existent trends. In correlation to this topic, different
regimes' approaches to the pandemic and the long-term consequences to liberal democracy were also discussed.
As mentioned by Sheri Berman, one of the pandemic's
political consequences is the fact that it has highlighted, or
further revealed, the weaknesses inherent in many systems,
both democratic and authoritarian. For instance, one cannot
separate how the pandemic originated and how it exploded
from the nature of China's authoritarian system. Chinese authoritarianism's pathologies are evident, from the cover-ups to
the unwillingness to share information and the desire to please
higher-ups rather than respond to citizens' needs. On the other
hand, some democracies have also done poorly in dealing with
the pandemic, as in the United States.  
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To consider the long-term impact on politics and, in democracies, in particular, one can revisit some of the dynamics
previously discussed. For instance, in countries like Germany,
where the Government has proven to be sane and relatively
effective, the pandemic has managed to push off the agenda
some of the other issues dominating politics, particularly those
that played to the benefit of populists, namely immigration.
Merkel's ability to handle this crisis calmly and effectively has
made the AfD look bad, and it is not only about Merkel doing a
good job, but also about people's attention not being focused on
the issue that populists most directly benefit from.
One other political consequence of the pandemic is the
highlighting of the kinds of conditions in which populists thrive,
and they do so especially when existing parties seem to be inefficient or unwilling to deal with challenges and when topics
such as immigration are at the top of the agenda.
Going forward, if one was to see a situation where some
countries managed to emerge from this crisis, obviously better off than others, political parties would emerge more robust
and therefore populists weaker. On the other hand, populists
could benefit from countries where the parties in power prove
inept and ineffective.
Following Berman's line of arguments, the notion that
there is no direct correlation between regime type and ability
to respond to the pandemic was reinforced by Charles Pow-
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ell, also acknowledging that some democracies have done very
well in dealing with the pandemic, many of the Scandinavian ones for example, whereas, on the other hand, some have
not done so well. Populist regimes, in turn, namely those who
tended to turn their back on science, probably had to pay a high
price, although that may have some salutary long-term effects
in demonstrating the dangers of having populist leaders.
Powell did not consider the pandemic to be a game-changer, but an accelerator of pre-existing trends, such as the liberal
international order's unravelling and weakening of the multilateralism system.
Simultaneously, and as an upside, with the realisation
that institutions like the World Health Organisation (WHO) are
far too weak, funding and support may increase. For instance,
Boris Johnson announced that Britain would be increasing its
contributions to the WHO by 30%, making the UK the largest
contributor to the organisation.
However, there lacks a global response to the pandemic
and the production of a new vaccine, which will become the
next hurdle as its existence, when it becomes a reality, may
unleash another storm of national rivalry and international
tension. Overall even if the pandemic has not contributed to
reform the multilateralism systems, it can at least have been a
wakeup call for many citizens.
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Resumo do painel

O

painel começou por abordar alguns dos fatores associados à
erosão da democracia liberal, bem
como à consequente ascensão do
populismo, fruto dos recuos democráticos. Nesta análise foi tida
em conta a importância de fatores
nacionais versus internacionais.
Em primeiro lugar importa
referir o que foi o estabelecimento de uma nova ordem internacional no Ocidente, após a II
Guerra Mundial: um conjunto complexo de instituições, procedimentos e legislação, dotado de componentes internacionais,
regionais, e nacionais, e que fazendo uso de uma estratégia
multifacetada, tinha como principal objetivo a sedimentação da
democracia na Europa Ocidental. O atual declínio desta ordem
internacional encontra-se intimamente ligado aos problemas
que a democracia enfrenta hoje em dia, que, por sua vez, resultam de mudanças verificadas a nível internacional, porém, com
manifestações nacionais.
Nas últimas décadas verificaram-se mudanças económicas dramáticas associadas a crescentes níveis de desigualdade, criando um fosso entre pessoas com diferentes níveis de
rendimentos, educação e qualificação e entre zonas metropolitanas e rurais. Além disso, o Ocidente experienciou também
mudanças culturais, com a erosão de valores tradicionais;
mudanças demográficas, com muitas sociedades a atingirem
picos históricos no número de cidadãos nascidos no estrangeiro; mudanças tecnológicas; bem como mudanças na forma de
comunicação e acesso à informação. Importa ainda sublinhar
que estas mudanças têm ocorrido a grande velocidade, exacerbando as suas consequências.
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Estes aspetos criaram divisões profundas nas sociedades
ocidentais, resultando em ressentimentos contra um “sistema” que parece incapaz, ou indisponível, para lidar com estas
tendências económicas e para promover a adaptação das pessoas e sociedades. Esta é uma "tempestade perfeita" para os
partidos populistas que culpam o “sistema”, os imigrantes e as
elites por estes problemas — que são reais e que não têm sido
abordados adequadamente.
Partindo de uma perspetiva histórica da evolução da democracia, Sheri Berman destacou que os fracassos democráticos são muito mais prevalecentes que os sucessos, particularmente quando os países têm experiência limitada com as
instituições e procedimentos da democracia. Deste modo, não é
surpreendente que países que transitaram recentemente para
a democracia tenham enfrentado problemas significativos nos
últimos anos.
Seria expectável que, por quanto mais tempo uma democracia estivesse em vigor, mais difícil fosse de abalá-la, pelo
facto de essas instituições, normas e procedimentos estarem
mais firmemente ancorados nas sociedades. Assim, o que se
afigura como invulgar são as atuais ameaças às democracias
estabelecidas há várias gerações, agora questionadas e enfraquecidas, como são disso exemplo os Estados Unidos.
Nos últimos anos os EUA sofreram declínios significativos
em quase todos os critérios que aferem a qualidade da democracia, tais como a separação de poderes; o questionamento da
liberdade de imprensa e de organização; a utilização de instituições e burocracias governamentais de formas corruptas; o
enfraquecimento das normas democráticas; a relutância dos
partidos políticos em agirem como controlo do comportamento
antidemocrático dos seus membros; ou a polarização extrema
do espetro político.
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Este declínio da democracia dos EUA comporta consequências não só para o próprio país, como para o mundo e para
a saúde da democracia. Segundo Charles Powell, a ordem internacional está a desmoronar-se, não tanto pela ameaça de
outras potências e poderes, como a China ou a Rússia, mas porque o país que mais contribuiu para a sua criação, os Estados
Unidos, lhe virou costas.
Assim, surge a pergunta: Será a hegemonia dos Estados
Unidos a causa do sucesso deste sistema multilateral? Se sim,
será o seu declínio a explicação para a erosão da ordem internacional? Apesar de termos hoje um mundo multipolar com
instituições multilaterais relativamente fracas e insatisfatórias, a maioria dos estados mantém um interesse em garantir a
sobrevivência da ordem internacional. Do ponto de vista de Powell, existe a possibilidade de reformular a ordem internacional
existente, transformando o peso dos EUA na equação. Todavia,
o resultado será menos liberal, mais fragmentado, afetará menos domínios políticos e será dominado pela crescente rivalidade EUA-China — e, eventualmente, pelo declínio dos EUA e a
ascensão da China.
Considerando a política externa dos EUA, as relações transatlânticas tinham já sofrido mudanças significativas anteriormente ao mandato de Trump, não só devido à priorização das
relações com a Ásia, mas também porque os EUA reconsideravam o seu papel como potência global, encorajando os seus
aliados europeus a fazer o mesmo, por exemplo, através do incremento no investimento com a Defesa.
Porém, com o mandato de Trump foram questionados aspetos como a necessidade para a OTAN, ou a integração europeia, não encarando a UE como um dos pilares desta ordem
internacional — da qual, aliás, é um subproduto — ou como a
pedra angular da relação transatlântica. Além disso, Trump

procurou comprometer a integração europeia, por exemplo,
com o apoio do Brexit e com o incentivo a que outros Estados-Membros seguissem esse exemplo, sendo também incapaz de
compreender a UE não como um mercado comum, mas como
uma união política com valores e interesses partilhados.
Tendo em conta a “retirada” dos Estados Unidos da ordem
internacional, bem como o foco do país nas relações com o Pacífico, o painel foi questionado sobre a hipótese da UE assumir
a liderança global em áreas como a economia, a segurança ou
defesa, o que resultou na divergência de opiniões por parte dos
dois oradores.
Charles Powell expressou uma visão mais otimista sobre
esta hipótese, salientando que a Europa tem tomado consciência da necessidade de agir como um ator global credível, procurando um desfecho em que não se torne um dano colateral no
conflito China-EUA.
Antes da pandemia a UE abordava já o conceito de “autonomia estratégica”, que na altura se prendia com trabalho a
desempenhar em termos de defesa e segurança. Todavia, no
pós-pandemia, os princípios de autonomia estratégica veem-se
agora aplicados a aspetos como a necessidade de industrialização mais significativa, autonomia tecnológica, autonomia digital ou autonomia na cibersegurança. O elemento chave nesta
estratégia será o estreitar da integração europeia, que sempre
avançou em tempos de crise, e que se espera que ocorra mais
profundamente na frente económica, em particular através do
pacote Next Generation EU, no valor de 672 mil milhões de euros e que abrirá caminho à neutralização da dívida.
Por outro lado, Sheri Berman considerou que apesar de
ser desejável que a Europa assumisse alguns dos papéis que os
Estados Unidos têm desempenhado globalmente, esta parece
mostrar-se incapaz ou relutante em fazê-lo. Estando a estabili-
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zação da democracia na base da integração europeia, é contraditório que, até ao momento, a UE tenha não só sido incapaz de
tomar medidas adequadas contra o recuo democrático dentro
das suas fronteiras, mas igualmente incapaz de fazer face às
ameaças internacionais que lhe são geograficamente próximas,
como é a realidade da Bielorrússia.
Movendo o foco da discussão para as democracias nacionais, foi também debatido o impacto que as tendências económicas versus transformações sociais e culturais poderão ter
na ascensão do populismo e na crescente insatisfação com a
democracia.
Em primeiro lugar, ambos os oradores reconheceram a
profunda conexão destes dois tipos de tendências. Em referência a Martin Sandbu foram salientadas as tendências económicas como o principal fator para o aumento da desigualdade
que, por sua vez, representa também o aumento na facilidade
em identificar “bodes expiatórios”. Note-se, a título de exemplo,
que em momentos de tensão económica existe uma propensão
para o aumento do sentimento anti-imigrante. Nestas circunstâncias existe uma tendência em procurar causas fáceis para
os problemas, sendo que a presença do populismo de direita
facilita a identificação de minorias ou imigrantes como essas
causas.
O cenário politicamente explosivo criado pela interação
destas e de outras tendências tem sido fácil de explorar pelo
populismo e difícil de abordar pelos partidos mais tradicionais.
O caso da Alternativa para a Alemanha foi salientado como
exemplo deste aproveitamento político, tendo alavancado a sua
ascensão na crise de refugiados na Alemanha.
Por outro lado, os partidos tradicionais — sejam estes de
direita ou esquerda — encontram obstáculos quando os seus
perfis, programas e políticas começam a afastar-se das pre-
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ferências estruturais dos seus eleitores, motivo que explica
o abandono dos partidos tradicionais por alguns dos eleitores
mais conservadores, principalmente com base em preocupações sobre questões sociais e culturais. Consequentemente,
com a fragilização dos partidos de centro abrem-se espaços
nos extremos possibilitando a criação de dinâmicas políticas
perigosas.
Foi salientado que estes acontecimentos deverão resultar
no reconhecimento da existência dos problemas e preocupações que os motivam — como é o caso das mudanças sociais e
culturais —, havendo necessidade para que os políticos falem
aos receios dos eleitores, ao invés de denegri-los ou ignorá-los.
Apesar de terem sido expressas opiniões mais e menos
otimistas sobre o papel e o impacto do populismo, foi consensual a ideia de que a sua capacidade em perturbar e enfraquecer a democracia tem sido crescente na última década. No caso
da UE, apesar dos partidos populistas, de direita ou de esquerda, não estarem no poder em muitos estados, a sua capacidade disruptiva traduz-se em alterações de agenda e na quase
impossibilidade de formar governos estáveis em vários países.
Esta problemática nacional poderá ainda ser transposta para
o nível europeu, onde as quotas de votos populistas também
têm vindo a crescer, e onde a existência de deputados que se
opõem à própria instituição de que fazem parte não só constitui
um problema, como dificulta a resolução dos demais desafios.
Tendo em conta este cenário, qual será a melhor forma de
contrariar os populistas? Excluindo-os ou incluindo-os? A este
respeito foi destacado o exemplo Espanhol, em que o partido
de extrema-esquerda Podemos integra o governo de coligação
vigente. Powell argumentou que a transição de uma posição de
protesto para uma posição de poder poderá abalar as organizações populistas, não só por deixarem de ser detentoras do mo-
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nopólio da oposição — que resulta da sua exclusão —, mas também por tomarem consciência da complexidade de tal posição,
bem como da necessidade para compromissos e cedências.
Por fim, e em resposta às interpelações do público, o último tema a ser abordado pelo painel reporta à pandemia e à
possibilidade de esta ser encarada como um ponto de viragem
ou, por outro lado, um reforço das tendências pré-existentes.
A pandemia permitiu evidenciar as fraquezas inerentes a
muitos sistemas, tanto democráticos como autoritários. A título de exemplo, não será possível separar a origem e propagação
da pandemia da natureza do sistema autoritário da China, que
se refletiu em aspetos como a relutância em partilhar informação, ou a resposta desadequada às necessidades dos cidadãos.
Será ainda de destacar que as consequências nefastas de regimes populistas que desconsideraram evidências científicas poderão afigurar-se como um alerta para os perigos associados
aos líderes de regimes desta natureza.
Por outro lado, foi igualmente salientada a diversidade de
respostas por parte dos sistemas democráticos, desde exemplos menos bem-sucedidos, como o dos Estados Unidos, a respostas mais eficazes, como aquelas mobilizadas pelas democracias escandinavas.
Outra consequência política da pandemia trata-se do evidenciar das condições em que o populismo mais prospera, o que
se verifica particularmente quando os partidos existentes se
revelam ineficientes ou indisponíveis para lidar com os desafios
e quando temas como a imigração ocupam o topo da agenda.
Em países como a Alemanha, onde o governo provou ser eficaz,
a pandemia desviou da agenda questões que beneficiam mais
diretamente o populismo, nomeadamente a imigração.
Para considerar o impacto político da pandemia a longo
prazo, particularmente nas democracias, poder-se-á traçar

dois cenários: por um lado, nos países em que fosse possível
ultrapassar esta crise com maior sucesso, os partidos políticos
poderiam tornar-se mais robustos e, por conseguinte, o populismo mais fraco; por outro lado, o populismo poderia beneficiar
em países onde os partidos no poder se revelassem inaptos e
ineficazes.
Mais que um ponto de viragem, considerou-se a pandemia
como um acelerador de tendências pré-existentes, tal como a
erosão da ordem internacional, ou o enfraquecimento do sistema multilateral. Por outro lado, a consciência da fragilidade
de instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS)
poderá incentivar ao reforço do seu financiamento, como o demonstrou a intenção expressa por Boris Johnson em aumentar
as contribuições do Reino Unido em 30%. Por fim, foi reconhecida a ausência de uma resposta global à pandemia, alertando ainda para a produção e distribuição de uma vacina como o
próximo obstáculo a enfrentar, acautelando uma nova vaga de
rivalidade e tensão internacional.
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É

pelo menos encorajador constatar
que a Covid-19 não só não impediu,
como até estimulou, a reflexão sobre
uma quantidade de grandes questões
da atualidade, sobre a forma como
nos organizamos enquanto sociedade
e de que forma vamos construir o nosso futuro.
Procurando responder ao tema
deste debate, não sei se o mundo pós-pandemia será admirável, porém, do
que eu não tenho dúvida é que este será um mundo diferente, já
que é preciso que sejam retiradas todas as lições possíveis desta crise. Ainda que não seja admirável, espero que este mundo
seja melhor a vários títulos: nos contratos sociais que estão
na base das nossas sociedades; na qualidade da nossa democracia; no modelo de desenvolvimento das nossas economias;
e na capacidade de resposta às preocupações e inquietações
dos cidadãos.
O populismo, que é também um dos temas deste painel,
alimenta-se precisamente da falta de resposta a essas preocupações. O problema não são as perguntas que as pessoas
colocam face aos enormes desafios que enfrentamos — sejam
eles a globalização, as alterações climáticas, a revolução tecnológica, as desigualdades, ou as migrações — mas sobretudo,
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o desencanto e desconforto que resultam da falta de respostas
adequadas para essas perguntas.
“Porque é que a Europa se mostra tão preocupada com
a proteção do ambiente e dos direitos sociais e depois, na sua
política comercial, não impõe regras mínimas às importações,
que ao entrarem na UE com normas de produção inferiores
às internas, geram deslocalizações de produção e perdas de
emprego para outras zonas do mundo?”. Ou ainda, “Como é
que foi possível que, no meio de uma crise financeira global
como foi a de 2008, o discurso político se tenha, por vezes,
limitado a objetivos como o cumprimento das décimas para a
meta do défice orçamental?”. E por último, a título de exemplo, “Como é possível que o sistema bancário tenha chegado a
um tal grau de desregulação em todo o mundo, que para salvar os depósitos dos cidadãos, os Estados tenham tido de injetar nos bancos montantes astronómicos que escasseiam para
outros objetivos sociais?” Estes são apenas alguns exemplos
de questões colocadas por muitos. Quando as pessoas estão
a debater-se com perdas de emprego, com a ruína das suas
empresas, ou sem acesso a serviços básicos de saúde, estas
questões parecem completamente desconectadas do resto
da sociedade e das suas preocupações. Este tipo de contradições, aliado ao facto de muitos se sentirem à margem do
sistema, é uma das principais fontes de desconforto e que se
exprime em atitudes contra o sistema, um sistema que não
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lhes dá a resposta adequada, no momento adequado e em
tempo adequado.
No atual contexto, em que o mundo está a sofrer efeitos
inimagináveis de uma crise gravíssima, é importante que as instituições e os decisores estejam à altura do que é necessário
fazer, ainda que as causas sejam exógenas e que estejamos
numa fase onde nem tudo ainda se sabe, nem sobre a doença,
nem sobre os seus impactos económicos.
É por isso que, nestas circunstâncias de grande incerteza, me apraz registar que a Europa, pelo menos até agora, foi
capaz de gerar uma resposta simultaneamente sólida e adequada para evitar um agravamento das cicatrizes existentes.
De facto, há cicatrizes que inquestionavelmente ficarão, quer
pela perda de vidas, quer pelas sequelas que foram deixadas
nas pessoas que estiveram infetadas, quer pela perda de empregos e negócios.
Nesse sentido, ao perguntar “Que União Europeia neste
novo mundo?”, o que me parece importante é que esta seja uma
Europa atuante, capaz de restabelecer esses laços afetivos e
de confiança mútua a que a UE nos tinha habituado no passado,
assente nos princípios de solidariedade e democracia.
Depois de uma fase inicial um bocadinho titubeante — já
que a pandemia nos apanhou de surpresa e incidiu numa área
onde as competências da UE são subsidiárias, ou seja, as competências em matéria de saúde são competências nacionais e
não a nível da UE — a resposta europeia tem sido convincente,
incorporando vários níveis de atuação de curto, médio e longo
prazo.
No curto prazo houve uma resposta de emergência, também ela sem precedentes, no plano sanitário, coordenando
compras coletivas de máscaras e material de proteção, bem
como no plano económico. Neste segundo plano flexibilizaram-se as regras das ajudas de Estado; ativou-se pela primeira vez
a cláusula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento;
verificou-se uma intervenção muito rápida por parte do Banco
Central Europeu; e eu gostaria de sublinhar este ponto, permitiu-se que os fundos estruturais previstos para o período de
2014-2020 que ainda não estivessem esgotados, pudessem ser
reprogramados para fazer face às necessidades mais urgentes.

Estes fundos, que não são novos, mas que foram alvo de
uma flexibilização histórica na sua gestão, ascenderam a cerca
de 50 mil milhões de euros e permitiram muitas das intervenções que estamos a ver em toda a Europa, sendo que praticamente todos os países os utilizaram, incluindo Portugal. Conforme as necessidades de cada país, as crianças nas escolas
puderam beneficiar de acesso a aulas digitais e algumas delas
receberam computadores; compraram-se máscaras e ventiladores; financiaram-se apoios ao desemprego temporário;
e foi apoiado o funcionamento das pequenas empresas. Num
momento de crise, a alteração legislativa foi tomada em duas
semanas e em abril funcionava-se já com estes novos incentivos. Esta foi uma iniciativa da Política de Coesão, sendo que
fiquei contente por ter tido oportunidade de fazer algo nesta
matéria.
Num momento posterior foi também dada uma resposta
de fundo, nomeadamente em maio, com a apresentação pela
Comissão Europeia de um fundo de recuperação histórico, que
se sobrepõe ao novo quadro financeiro plurianual. Este vigorará
para os anos de 2021 a 2027, com elementos inovadores em relação àqueles que caracterizaram a reação da Comissão à crise
de 2008. Darei alguns exemplos do que é especial nesta reação.
Pela primeira vez, pelo menos nesta dimensão, não são
os Estados-Membros que vão aos mercados endividar-se cada
um por si, para financiar a recuperação económica, mas é a
Comissão Europeia que irá ao mercado emitir essa dívida, num
montante significativo de 750 mil milhões de euros, uma quase
duplicação do quadro plurianual de 1100 milhões de euros. A
Comissão fá-lo-á, em grande medida, para utilizar essas verbas para financiamentos a fundo perdido e assim suportar a
recuperação económica desses mesmos estados. Aqui surge
também um elemento adicional novo, em que a redistribuição
leva em conta não a repartição habitual em função do PIB, população, e afins, mas sim o impacto e as necessidades que os
países aparentam depois da crise da Covid-19. Isto é absolutamente único e, nem mais nem menos que, uma primeira comunitarização da recuperação económica. Desta vez, ao contrário
do passado, estamos de facto todos no mesmo barco. A emissão de dívida europeia é, em si, um passo gigante, superando
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anos de infindáveis discussões sobre Eurobonds, Blue Bonds e
Red Bonds.
Em segundo lugar, esta não é uma dívida de infra curto-prazo ou de curto-prazo, mas que será reembolsada entre
2027 e 2057, ou seja, de muito longo-prazo. A Comissão propõe
que esta dívida não tenha de ser reembolsada pela chave habitual dos Estados, mas por novas fontes de receitas para o
orçamento da União Europeia, como por exemplo: a taxa sobre
os plásticos; o alargamento do comércio europeu de licenças
de emissões poluentes a setores que não estão cobertos neste

Uma quarta diferença face ao passado é que alguns investimentos que nunca puderam ser assegurados pelo orçamento
comunitário, são agora sugeridos como parte do processo de
recuperação. Refiro-me em particular à possibilidade de financiar não apenas projetos atomizados, mas reformas de fundo
que ajudem os países a crescer numa base de maior qualidade
e coesão. É possível, se os países assim o quiserem, financiar
a fundo perdido, por exemplo, reformas da administração pública, dos sistemas educativos, dos sistemas de saúde, ou do
modo como se faz a gestão das florestas.

A consciencialização por parte da União Europeia do seu papel estratégico
no mundo e o facto de estar a organizar-se internamente para o exercer,
constitui em si uma mudança radical de paradigma e de posicionamento.

momento; ou uma taxa sobre as grandes empresas tecnológicas. Não se trata de desviar receitas dos Estados-Membros
para criar novas receitas, mas utilizar áreas que não estão cobertas e onde há uma dimensão supranacional — por exemplo,
nas emissões associadas à aviação, ou nos produtos financeiros
— aproveitando esses recursos para reforçar o orçamento. Este
é um assunto que está hoje no centro da agenda de decisão.
Em terceiro lugar, a gestão do dinheiro assenta grandemente no método comunitário, contando com uma presença
muito forte da Comissão Europeia, com a transparência e os
controlos democráticos adequados. Esta gestão está também
assente em planos a apresentar pelos Estados-Membros e não
decididos a nível da União Europeia. Este modelo é o oposto,
por um lado, da inter-governamentalização das decisões a que
assistimos no passado e, por outro, da imposição de modelos
que teve a sua hipérbole no tempo das Troikas.
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Naturalmente que haverá condições que enquadrarão o
diálogo entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros
para a estruturação destas trajetórias de recuperação, nomeadamente o respeito pela conformidade ambiental e a
utilização de tecnologias modernas e digitais. As reformas
têm de assentar em princípios de coesão territorial e social,
já que estas não poderão entrar em contradição direta com
os fundos estruturais, que são destinados precisamente à
coesão. Em termos concretos, cada país terá de assegurar a
coerência dos planos de reformas também com as recomendações originárias do Semestre Europeu de coordenação das
políticas económicas e com os planos nacionais de energia
e clima. Nenhum destes aspetos tem o grau de restrição ou
obrigatoriedade que vimos no passado, já que a nova agenda
é muito mais qualitativa, estratégica, de médio e longo prazo
e completamente diferente das experiências do passado, que
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assentavam numa lógica de pura conformidade orçamental.
Estamos perante um conjunto de instrumentos sem precedentes. O prolongamento da flexibilidade da política de coesão num programa de base regional será financiado por este
novo instrumento, com duração prevista até 2023. Este prolongamento da flexibilidade introduzida na situação de emergência, denominado REACT-EU, terá para a UE 47,5 mil milhões
de euros e destina-se à transição para o novo período de programação financeira, mantendo algumas das flexibilidades do
período de emergência.
Mantém-se o quadro plurianual tradicional, que vigorará
agora entre 2021 a 2027, no valor de, aproximadamente, 1,1
biliões de euros. Destaca-se uma facilidade de apoio à recuperação e resiliência no valor de 672,5 mil milhões de euros, para
promover reformas estruturais qualitativas de longo prazo.
Será ainda de salientar as redes de segurança que foram
criadas no início da pandemia, como os empréstimos aos estados para financiar os sistemas de trabalho temporários — em
particular o Programa SURE — e os apoios aos estados e empresas, no valor de 540 mil milhões de euros, sendo estes empréstimos, que se somam às intervenções do Banco Central Europeu.
Se os países e a Comissão Europeia souberem utilizar estas enormes e inéditas oportunidades da forma mais adequada,
dar-se-á um passo histórico na vida da Europa. Neste momento
são necessários bons projetos e visão estratégica, mas a responsabilidade é inquestionavelmente muito grande.
A resposta europeia mudou um pouco o paradigma de
apresentar a Europa como um espaço desguarnecido perante a
concorrência externa e centrado apenas nos fluxos naturais do

comércio mundial e do investimento. Hoje, a Europa fala como
não falava antes de reabilitar uma política industrial ou de recentrar internamente certas operações críticas de produção,
de forma a garantir, ou pelo menos salvaguardar, a sua autonomia estratégica sem perder o seu caráter de economia aberta. Tome-se como exemplo a indústria, a ciência e tecnologia,
o controlo da investigação em matéria de saúde, ou o controlo
sobre algumas plataformas digitais em que todos operamos.
De certa forma, a Europa perdeu a aparente ingenuidade em
que vivia — ou em que o mainstream vivia — durante o período
que precedeu a esta crise.
A nossa credibilidade externa depende também da qualidade da nossa resposta interna, e a resposta interna foi até
agora adequada. O modelo de resposta interna, por exemplo
com a ida aos mercados, tornará a Comissão Europeia no principal emissor de dívida pública nos próximos anos, o que será
uma forma de reforçar o papel internacional do euro e apostar
em instrumentos inovadores, como no lançamento efetivo e
institucional dos Green Bonds, de que tanto falamos, há tanto
tempo.
A consciencialização por parte da União Europeia do seu
papel estratégico no mundo e o facto de estar a organizar-se
internamente para o exercer, constitui em si uma mudança
radical de paradigma e de posicionamento. Acredito que esta
nova postura mais determinada contribuirá para uma Europa mais coesa, solidária, próxima dos cidadãos e em que estes
se revejam efetivamente.
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E

u, que não costumo ser muito otimista
— e durante muitos anos, infelizmente,
tivemos todos que acompanhar o que
foi o problema do evoluir da crise de
2008 — creio que a resposta que hoje
temos montada pela Europa nos devolveu confiança. Devolveu-nos aquela
Europa que durante muitas vezes vimos como grande instrumento de desenvolvimento — nomeadamente em
Portugal, aquele país que se ancorou à
Europa na ideia de Mário Soares para estabilizar o seu sistema
democrático — uma Europa capaz de nos propiciar essa luz de
prosperidade e de bem-estar. É essa Europa que estamos a ver
aparecer.
Aquilo que neste momento está em marcha, aquilo que
foi conseguido e aquilo que irá propiciar-se nos próximos anos
é uma rutura no bom sentido. Viemos de uma crise violentíssima que estilhaçou o quadro de recuperação europeia, sendo
que vivíamos a crédito do Banco Central, que com uma política
de juros muito baixos, foi ganhando tempo, permitindo que os
fatores de contradição interna da Europa não se tornassem politicamente ainda mais insustentáveis ao nível de cada estado.
É evidente que não foi suficiente para evitar alguns dos acontecimentos a que assistimos, como o Brexit ou outros fenómenos
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em países da Europa onde as evoluções não foram positivas.
Esta pandemia trouxe, de certa forma, a salvação do projeto europeu, no sentido em que forçou a resolução de um bloqueio na frente que considero ser a mais importante: a frente
da reposta económica e social. Esta será a frente mais violenta
e penosa, já que irá arrastar-se com consequências muito pesadas e durante muito tempo.
Esta será uma crise da qual iremos demorar tempo a recuperar e precisamente por isso é que a resposta da União Europeia foi importante, indo ao coração do problema. Hoje os países têm uma oportunidade e uma responsabilidade, não sendo
pela falta de recursos que não temos os instrumentos para dar
uma resposta cabal a uma parte importante dos desafios que
são colocados. Eu sinto esse ânimo e essa responsabilidade.
Quando falamos da Europa, sejamos claros, falamos dos
estados europeus, já que as instituições europeias responderam, no seu fundamental, muito bem a esta crise desde o início,
desde o Banco Central à Comissão Europeia, apesar dos obstáculos no Conselho Europeu — problema esse que, em última
análise, residia nos Estados-Membros.
Existe agora uma diferença de fundo muito importante e
com um sentido estratégico, nomeadamente, o posicionamento
menos receoso da Alemanha, mostrando ter aprendido bem o
problema de gestão da crise de 2008. O facto de esta ser uma
crise transversal, em que a maior economia exportadora tem
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uma dificuldade objetiva se não tiver compradores, pesou na
aceleração da interpretação da urgência.
É para mim indiscutível que iniciámos um novo ciclo, aberto num ponto muito importante relativamente à questão do
crescimento económico, do emprego e da coesão social, respondendo a uma questão chave colocada neste painel: poderá a
recuperação económica ajudar a combater o populismo?
É hoje claro que o populismo se alimenta da falta de respostas a perguntas legítimas, nomeadamente por parte daqueles que durante muito tempo procuraram uma resposta de
aspiração e ascensão social ou resolução de necessidades básicas, e que durante muito tempo a viram estagnada.
A Europa pós-moeda única teve sempre taxas de crescimento bastante reduzidas, muitas dificuldades nos elevadores
sociais e muitas tensões dentro dos vários estados, sendo esta

em relação às regras de circulação e voos são sinais de uma
abordagem competitiva que está condenada ao fracasso, pelo
facto de este vírus ser bastante democrático entre os países
do norte e os países do sul, ou entre os países do ocidente e
os países da zona oriental, não medindo as fronteiras políticas,
capacidades, cores políticas, ou estilos políticos dos países.
Esta lógica competitiva é uma que rapidamente falha, mas
que continua presente, sendo que as lideranças de vários países não mudaram, as dificuldades objetivas são reais, e aguardamos ainda para ver que realidades europeias emergirão do
ponto de vista nacional. Neste momento, esperamos conseguir
avançar na limitação da interferência externa daqueles que
pretendem fragilizar o projeto europeu — em particular a Rússia e os Estados Unidos — e na valorização do lugar da Europa no mundo.

Esta pandemia trouxe, de certa forma, a salvação do projeto europeu,
no sentido em que forçou a resolução de um bloqueio na frente
da reposta económica e social.

a primeira vez que vemos uma resposta com solidez e dimensão, apesar do muito que teremos para resolver.
Nesta pandemia também veio ao de cima muito do que
é a fragilidade da coesão política dentro do projeto europeu,
aliás, muitos países geriram esta pandemia não numa lógica
cooperativa, mas numa lógica concorrencial. Quando a pandemia começou, os vários países europeus competiram entre
si pelos carregamentos de máscaras e ventiladores vindos da
China, momento em que se assistiu a cenários incríveis como o
de mercadorias paradas em aeroportos comunitários perante
o envio para outros países comunitários. O que assistimos hoje

Apesar dos problemas e dificuldades associados aos
egoísmos e nacionalismos, mantém-se o elemento mais importante: temos já e vamos ter um instrumento de resposta ao
problema económico e social. A partir daqui teremos uma arma
muito poderosa para fazer face ao populismo e ao crescimento
das forças de desagregação que são muito poderosas e profundamente negativas.
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S

ERÃO OS FUNDOS PARA A
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA
EUROPEIA DESBLOQUEADOS
EM TEMPO ÚTIL?

Reconhecendo a importância vital do orçamento e do fundo
de 1,1 biliões de euros para a recuperação económica europeia,
foi questionada a possibilidade de
estes fundos serem desbloqueados em tempo útil — no princípio de 2021 —, tendo em conta as idiossincrasias e contradições próprias da União Europeia.
Sobre este ponto, Elisa Ferreira começou por detalhar
a estrutura de aprovação da proposta apresentada pela Comissão Europeia, que, após ter sofrido alterações por parte do
Conselho Europeu (ou seja, pelos Estados-Membros), deveria
ainda obter a autorização do Parlamento.
A consecução dos objetivos que a Comissão se propunha
atingir dependeria da possibilidade da sua ida ao mercado para
emissão de dívida. Sendo essa uma dívida a 30 anos, a garantia do seu pagamento seria dada pelo próprio orçamento da
Comissão Europeia, através de um pedido de autorização para
que a utilização dos recursos que alimentam o seu orçamento
fosse alargada numa margem prevista dentro dos tratados, e
que poderá ir até 2%, mas que no momento era de 0,8%.
Conforme as estruturas organizativas democráticas dos
vários Estados-Membros, frequentemente os parlamentos
nacionais também têm de ser ouvidos, tendo de votar a possibilidade do respetivo estado assumir um compromisso de
reforçar o orçamento europeu através dos meios habituais de
reforço, uma vez chegado o momento de reembolsar a dívida.
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Este era o processo que decorria no momento do debate, e em que tudo levava a crer que, uma vez ultrapassada a
barreira da aprovação pelos chefes de estado e de governo no
Conselho, cada um seria capaz de obter um voto favorável dos
respetivos parlamentos, nos casos em que estes têm de ser
ouvidos.
O próprio Parlamento Europeu levantava questões de
três tipos. Uma primeira dizia respeito a algumas rubricas
que este ansiava por reforçar, por exemplo, no quadro plurianual habitual de 2021-2027, tendo pedido mais verbas para
esse efeito, e que no momento aguardava decisão. Outra linha
evocada pelo Parlamento foi o pedido para que a Comissão
lançasse recursos próprios adicionais para o orçamento, que
libertassem os Estados-Membros de, em 2027 e nos anos seguintes, virem a ter de fazer mais contribuições. Aqui importa
ainda salientar a lista de fontes adicionais possíveis, como o
alargamento das taxas associadas às emissões poluentes aos
sectores que ainda não estariam cobertos, ou o lançamento de
um imposto sobre as transações de produtos financeiros. Por
fim, o terceiro vetor prendeu-se com as exigências de que os
países cumpram, para poderem aceder a estas verbas, aquilo
que são os princípios fundamentais da União relativos ao estado de direito.
Aquando do debate, os Triálogos decorriam com intensidade entre os três organismos — Comissão, Conselho e Parlamento Europeus — todavia, apesar da realização do trabalho
técnico, mantinham-se alguns elementos políticos a abordar. O
primeiro seria a aprovação da proposta da Comissão por parte
do Parlamento Europeu, o que passaria por tratar politicamente aqueles temas. O segundo tratou-se da ratificação, nos casos necessários, da autorização pelos parlamentos nacionais,
processo que poderia levar entre um a dois meses. De qual-
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quer modo, foi confirmada a possibilidade de começar a operar
com estes instrumentos a partir de 2021. Foi ainda destacada
a existência de verbas do quadro plurianual, que terminaria em
2020 e que poderia gerar pagamentos até 2023, bem como a
flexibilização de fundos que operava no momento, sendo que,
no caso português, haviam sido reprogramados valores acima
de mil milhões de euros. O dinheiro chegava quotidianamente
aos países à medida que as propostas fossem trabalhadas.
Decorriam também os trabalhos entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros relativamente à preparação dos
programas que estes deveriam apresentar. Este apoio foi prestado na preparação de aspetos como o quadro plurianual de
2021-2027, o programa de reformas, a utilização do REACT-EU, ou a utilização de um fundo de transição justa. Os países
deveriam traçar os seus objetivos, recorrendo, posteriormente, às várias “gavetas” disponíveis para obterem o financiamento adequado.
No caso português, ao afirmar que o país teria a receber
duas vezes mais fundos, será crucial sublinhar que grande
parte destes instrumentos são de reação de emergência, cuja
execução se concentra nos próximos anos, e cujo objetivo é o
de estimular o arranque da economia. A título de exemplo, o
referido REACT- EU incidirá apenas entre 2021 e 2023, ao passo que o plano de recuperação vigorará até 2026. Analisando
as verbas a serem utilizadas e geridas nos próximos 4 anos,
no caso português, estarão anualmente disponíveis verbas que
representam mais do dobro daquilo que era a rotina do país
na gestão do quadro comunitário, destacando-se ainda o que
estaria por executar do plano de 2014-2020.
A salientar que, aquando da realização do debate, discutia-se em Portugal um pacote global de quase 60 mil milhões
de euros destinados a formatar os recursos do estado em

matéria de investimento nos 15 anos seguintes. Neste cenário, seriam fundamentais o consenso e compromisso políticos
relativamente ao plano a apresentar à União Europeia, já que
este quadro transcenderia qualquer governo em funções, bem
como governos futuros.
Fernando Medina referiu críticas à falta de debate público, político e partidário sobre esta dimensão, que parecia decorrer dentro do chamado nicho político. A agenda portuguesa
parecia centrar-se grandemente na aprovação e discussão das
medidas concretas do orçamento do ano corrente, cuja importância não foi desvalorizada, porém, relegando o debate sobre
os orçamentos de investimentos dos próximos 15 anos para
um plano de menor relevo.
Nos últimos anos, desde a década de 90, a capacidade de
investimento de Portugal ficou dependente dos fundos comunitários — fundamentalmente da política de coesão —, de bancos
europeus de investimento, de parcerias público-privadas, ou de
fundos como o antigo Programa de Investimentos e Despesas
da Administração Central (PIDAC), verificando-se a escassez
de recursos nacionais de dívida pública. Prevendo que essa situação se mantenha, então as referidas verbas representariam
a principal fonte de financiamento dos anos vindouros.
Após o desencadeamento deste processo de financiamento e apoio por parte da Europa, todos os decisores, a todos
os níveis, terão a responsabilidade de traduzir concretamente
estes fundos e medidas para a vida quotidiana dos cidadãos.
Tome-se como exemplo, a área metropolitana de Lisboa,
onde este apoio terá uma importância histórica, já que por um
longo período de tempo esta não teve acesso a instrumentos
de política pública com fôlego para fazer face a problemas sérios de habitação. Problemas estes evidenciados pelo agudizar dos impactos da pandemia, realçando questões relativas
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à concentração nos bairros, à desigualdade e às periferias
urbanas. O programa de financiamento da UE poderá assim
afigurar-se como uma oportunidade para enfrentar estes problemas através de programas de combate a pobreza, de habitação social, de habitação acessível e de investimento em
transporte público.
Foi ainda valorizada a existência de fundos que possibilitam a atuação em áreas distintas, como é o caso do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social
Europeu (FSE), do Fundo de Coesão, dos fundos ligados à agricultura, mas também do Fundo de Auxílio Europeu que apoia as
intervenções dos vários países relativamente às pessoas mais
carenciadas.
A intervenção nestes campos procurará reestabelecer o
contrato social entre os cidadãos, o seu país e a Europa, legitimando a confiança investida nestes sistemas, tendo em vista
o cumprimento de ambições pessoais, familiares e sociais. Assim, dada a importância do impacto que o programa de financiamento poderá ter na capacidade de resposta a problemas
verificados no país, exigia-se um debate e presença na agenda
muito mais significativos.
QUE RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19?
Considerando o papel da economia social na resposta à
crise da Covid-19, no apoio às comunidades e na resposta à
criação de empregos e emergência das iniciativas locais, o painel foi questionado sobre a eventual canalização de meios e
instrumentos financeiros específicos para reforço destas entidades. Tendo em conta a realidade de outros países da UE, foi
também questionada a capacidade de criar um plano de ação
para a economia social em Portugal.
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Partindo do ponto de vista da motivação e decisão para
a área metropolitana e Município de Lisboa, Fernando Medina
sublinhou a importância das instituições de economia social,
admitindo a necessidade do seu reforço e de criação de um plano de ação. Todavia, foi também destacado que uma resposta
mais precisa sobre esta matéria, poderia apenas ser dada por
parte do governo, responsável pela preparação destes instrumentos.
Em Portugal, a economia social é responsável pela operação de setores nucleares da vida social, como as creches, o sistema de intervenção na área da terceira idade — nomeadamente, toda a dimensão dos lares, apesar do financiamento público
significativo —, ou ainda nas unidades de cuidados continuados.
É de referir que, com a pandemia, o relevo da intervenção e da
capacitação destes setores se tornou ainda mais evidente.
Segundo o governo português, os programas de recuperação e financiamento europeus terão como algumas das suas
prioridades de resposta as áreas da saúde e do combate à pobreza, desempenhando um papel fulcral na execução de parte
importante destes fundos.
No que respeita ao combate à pobreza, foi destacada a
situação particular das áreas metropolitanas, onde esta foi
acentuada pelos efeitos da pandemia, uma vez que estas áreas
são simultaneamente grandes fontes de produção de riqueza
— onde existem mais recursos críticos do ponto de vista do
avanço económico de um país —, mas são também zonas onde
podem ser encontrados fenómenos de exclusão, muitas vezes
mais duros, mais resilientes e mais difíceis de resolver.
Por sua vez, no que concerne à área saúde, em particular
à componente destinada à terceira idade, foram salientadas
questões como o envelhecimento ativo, a habitação segura, o
combate à institucionalização precoce, a criação de condições
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de segurança que prolonguem a autonomia, bem como a existência de respostas institucionalizadas de qualidade.
Uma das lições que poderá ser retirada dos impactos da
pandemia, transversal na Europa, prende-se com a questão
dos lares. Urge refletir sobre uma forma de evolução do sistema de institucionalização, por exemplo, de idosos, procurando
respostas cada vez mais fortes por parte da componente da
saúde. Será necessário dar início ao caminho para um modelo em que a dimensão do cuidado continuado seja a regra em
qualquer instituição com responsabilidade de acompanhamento de pessoas idosas. Um desafio para o futuro, não só em Portugal, mas em toda a Europa, prende-se com esta necessidade
de estreitar a atual separação entre o social e a saúde, o que
representará uma evolução institucional considerável, que só
poderá ser levada a cabo pelas instituições de economia social,
a quem o país entregou esta resposta.
Como sublinhado pela Comissária Elisa Ferreira, a questão social é central, na medida em que um dos elementos
subjacentes ao plano de relançamento é que este seja verde,
digital e de reforço da coesão social e da coesão regional e espacial. O propósito dos fundos estruturais reside na promoção
da coesão, não só do país como um todo em relação à Europa,
mas também da coesão interna do país. No caso português, se
o país for excessivamente desequilibrado e incapaz de resolver
o problema do atraso de duas regiões — norte e centro que
continuam a ser regiões muito populosas e com um baixo nível
de desenvolvimento — por muito que alguns pólos se desenvolvam, a média do país não poderá aumentar.
Neste âmbito, refere-se uma vez mais, a importância de
lidar com a situação nas áreas metropolitanas e na envolvente das cidades núcleo. A pandemia mostrou também que, por
vezes, a proximidade física poderá comportar mais custos que

benefícios, e sendo verificada a alternativa de trabalhar com
alguma distância física em determinados setores, um desenvolvimento multipolar acaba por ganhar outra legitimidade
no pós-pandemia. A possibilidade de existirem cidades médias que contraponham o excesso de pressão feita sobre as
metrópoles pode, neste momento, ser mais viável do que no
passado, procurando contrariar a tendência para que as cidades criem em si grandes bolsas de exclusão social, difíceis de
conter e gerir.
QUE INFLUÊNCIA DO DIGITAL E DAS REDES
SOCIAIS?
A economia digital foi outro dos temas que mereceu destaque por parte do público, particularmente no que diz respeito às redes sociais. O painel foi questionado sobre a relação
que poderá ser estabelecida entre o aumento do populismo e
radicalismo e o facto de os cidadãos receberem conteúdos ditados por algoritmos. Questionou-se ainda se esta realidade,
que resulta na falta de contato com opiniões diversas e distintas, poderá, em última instância, afigurar-se como uma ameaça para a democracia e a paz na Europa. Perante este cenário,
qual deverá ser a resposta europeia?
Foi reconhecida a existência de um conjunto de tecnologias que pretendem controlar a difusão de mensagens de ódio
e informação falsa nas redes sociais, sendo que existem, inquestionavelmente, estratégias internacionais que assentam
na divulgação e no fomento desse tipo de práticas. Todavia,
argumentou-se que a grande barreira contra esse tipo de mensagens reside na educação, na cultura, no debate e no acesso
a informação responsável por contraponto. A realização da 4ª
Conferência de Lisboa, nesta edição por meio das redes so-
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ciais, foi destacada como exemplo da criação de um espaço de
discussão, tolerância e esclarecimento.
A questão fundamental é a de garantir que os cidadãos
não estejam completamente desprotegidos, incapazes de ter
sentido crítico e incapazes de serem eles próprios um filtro do
que lhes chega pelas redes sociais — redes essas muitas vezes incapazes de filtrar processos de informação inaceitáveis,
nomeadamente de apelo ao ódio, que se revelam incompatíveis
com o funcionamento das sociedades democráticas. Prevê-se
que a regulação estatal destes aspetos ocorra num futuro próximo, sendo que o plano de recuperação e financiamento da
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União Europeia permitirá dar resposta a este “pasto” onde o
fogo do populismo tantas vezes se incendeia, ou seja, na falta
das expectativas e das respostas a problemas concretos, cuja
atividade nas redes sociais é apenas uma das manifestações.
Por fim, e em resposta a uma interpelação por parte do
público, considerou-se que este não seria o momento propício
ao reformismo institucional — quadro que, porventura, poderá voltar a colocar-se noutro contexto — estando os esforços
canalizados no momento para o programa de recuperação, resiliência e financiamento.
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Do Game Boy à Covid-19:
conversa aberta entre millennials
From Game Boy to Covid-19:
an open conversation
amongst millennials

De que forma a aceleração das mudanças tecnológicas
afeta as nossas vidas, particularmente as dos jovens?
Que ameaças e oportunidades se oferecem com a atual pandemia?
Como encaram os jovens o seu futuro?

How is the acceleration of technological change affecting
our lives, particularly of young people?
Which threats and opportunities arise from the pandemic?
How do young people see their future?
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a mesa-redonda, os participantes
discutiram sobre as suas experiências e preocupações durante a
pandemia tendo sido salientadas
questões levantadas pela necessidade de continuidade ou retorno a
casa dos pais e subsequente perda
de independência e as dificuldades
colocadas pelo início da carreira profissional de forma diferente à das
gerações anteriores. Na atual fase
pandémica foram igualmente debatidas preocupações sobre
as consequências psicológicas do isolamento, na produtividade e criatividade.
Grande parte do debate focou-se no mercado de trabalho
em momentos de crise e na educação.
Todos acreditam que as perspetivas de futuro em termos
laborais não são as mais felizes. Vivem uma segunda crise,
pior do que a primeira, e consideram-se em desvantagem em
relação a outras gerações, porque têm menos riqueza acumulada, e menos poupanças. Consideram que a recuperação
em termos de empregabilidade e de rendimentos será muito
mais lenta comparada com outras gerações, também porque
aceitam piores condições laborais, como estágios não remunerados, e salários de entrada baixos. Não creem que a sua

experiência tecnológica, conseguida pelo mercado e não pela
escola, seja suficiente para ultrapassar esta limitação, apesar
de saberem que o mercado de trabalho está a mudar e que se
estão a criar novas oportunidades, sendo que isso se acentuou
durante a pandemia porque os negócios tiveram, necessariamente, que se digitalizar.
Salientam a ideia de que a educação, o modelo educativo,
está ultrapassado, completamente desajustado às necessidades. O caminho muito linear de escola, universidade e emprego
já não é viável, mas frisam que a educação emerge da cultura
da sociedade civil, demorando mais tempo a alterar-se.
Discutem como o modelo atual foi pensado para ensinar
pessoas a ler e a escrever, a explicar da mesma maneira temas
que nem sempre se prestam a ser aprendidos com teoria. Há
um grande problema de especialização. Em tempos anteriores, ter um curso distinguia uma pessoa porque eram poucos
os que estudavam na universidade, mas agora há muito mais
pessoas com competências ao nível superior e há uma muito
maior competição para as vagas de trabalho.
Abordam vários modelos de educação alternativa, sendo focada a importância da flexibilidade e da variedade como,
por exemplo, permitir às escolas, individualmente, tentar experiências diferenciadas, adequadas às necessidades, confiar
mais nos profissionais que estão no terreno e ver que respostas propõem para as situações com que se deparam.
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Concordam na importância de incentivar a formação nas
áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas,
mas focam também a importância das humanidades para a
criatividade, para ter um pensamento mais flexível, detetar
nuances e padrões. Lembram que as áreas científicas exigem
qualificações muito especializadas, bastante exigentes, mas
acreditam que têm tendência a ser cada vez mais automatizadas. Portanto, só quem está na dianteira dessas áreas é que
será valorizado, que terá competências mais valorizadas que os
outros. Uma possibilidade para se destacarem são as competências humanistas. Reforçam a ideia já falada na conferência
de que em Silicon Valley, mentes brilhantes estão a criar as
ferramentas do futuro, por isso uma fusão de várias áreas de
conhecimento (científicas e humanísticas) seria benéfica para
todos, mais inclusiva, mais humana, mais transversal.
Valorizam a oferta de cursos e de formações online pela
possibilidade constante de atualização. Valorizam a multidisciplinaridade. Pensam que o sistema de educação rouba tempo,
porque exige constante especialização, mas nenhuma experiência de trabalho, criando um paradoxo em que para ter um em-
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prego há que especializar-se, destacar-se, mas perde-se tempo
a estudar teoria sem aplicabilidade no mercado de trabalho.
Apesar de serem uma geração com elevadas competências
digitais, valorizarem a tecnologia, e acreditarem que a digitalização permitiu uma maior divulgação, por exemplo, do trabalho
artístico, ainda prezam o contacto pessoal e as experiências in
loco. Apostam na aquisição de competências fazendo cursos online em plataformas como Coursera, Udemy e Edx, entre outras,
mas querem certificar-se de que têm acesso a informação que é
cientificamente creditada. Preocupam-se particularmente com
a filtragem de informação, seja das notícias, seja de conteúdo
académico e científico, seja mesmo em relação aos direitos de
autor e falam da importância de haver mais meios de verificação do que é publicado online e que sejam acessíveis às diferentes gerações.
Não estão muito otimistas em relação ao futuro profissional e educativo, mas acreditam que, como nativos digitais, podem fazer parte da mudança quer do sistema educativo, quer
do mercado de trabalho.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

_ 173

BIO
GRAFIAS
SHORT
BIOS

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

MARCELO REBELO DE SOUSA

Marcelo Rebelo de Sousa
é Presidente da República
Portuguesa. Licenciado em
Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e
Doutor em Ciências Jurídico-Políticas desde 1985, é
Professor Catedrático no
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Foi
Presidente do Partido Social
Democrata (1996-1999) e Vice-Presidente do Partido Popular
Europeu. Foi Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro dos Assuntos
Parlamentares e membro do
Conselho de Estado (2000-2001
e 2006-2016). Foi Professor da
Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas e da Faculdade de
Direito da Universidade Católica
Portuguesa, tendo também
lecionado nas Universidades
Agostinho Neto, Eduardo
Mondlane e da Ásia Oriental.
Esteve na fundação dos
jornais Expresso e Semanário.
Foi membro da comissão
que elaborou a primeira Lei
de Imprensa e Deputado à
Assembleia Constituinte.

Marcelo Rebelo de Sousa is the
President of the Portuguese
Republic. With a Degree in Law
by Faculdade de Direito
of Universidade de Lisboa
and a PhD in Legal and Political
Sciences since 1985, he is
Professor at Instituto de
Ciências Jurídico-Políticas
at Faculdade de Direito of
Universidade de Lisboa.
He was President of the Social-Democratic Party (1996-1999) and Vice-President of the
European People’s Party.
He was Secretary of State,
Minister of Parliamentary Affairs,
and a member of the Council of
State (2000-2001 and 2006-2016). He was also a Professor
at Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, and at Faculdade de
Direito of Universidade Católica
Portuguesa and he has lectured
at the universities Agostinho
Neto, Eduardo Mondlane and
Ásia Oriental. He was a founder
of Expresso and Semanário
newspapers. He was a member
of the committee that drew up
the first Press Law, and member
of the Constituent Assembly.

ANTÓNIO GUTERRES

António Guterres é o Secretário-Geral das Nações Unidas. Antes
da sua nomeação, foi durante
10 anos Alto Comissário da
Organização das Nações Unidas
(ONU) para os Refugiados. Foi
Primeiro-Ministro de Portugal
de 1995 a 2002 e foi deputado
à Assembleia da República
durante 17 anos. De 1981 a 1983,
António Guterres foi Membro
da Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa. Foi vice-presidente da Internacional
Socialista de 1992 a 1999 e
presidente de 1999 até meados
de 2005. Fundou o Conselho
Português para os Refugiados
e a Associação Portuguesa
de Consumidores (DECO).
António Guterres é membro do
Clube de Madrid, uma aliança
de líderes, ex-presidentes e
primeiros-ministros. É licenciado
em Engenharia pelo Instituto
Superior Técnico.
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António Guterres is the
Secretary-General of the United
Nations. Prior to his appointment,
he served for 10 years as United
Nations High Commissioner for
Refugees. He served as Prime
Minister of Portugal from 1995
to 2002 and was Member of
the Portuguese Parliament for
17 years. From 1981 to 1983,
António Guterres was Member
of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe. He
was Vice-President of the
Socialist International from
1992 to 1999 and President
from 1999 until mid-2005. He
founded the Portuguese Refugee
Council and the Portuguese
Consumers Association (DECO).
Mr. Guterres is a member of
the Club of Madrid, a leadership
alliance of former presidents and
prime ministers. He graduated
in Engineering from Instituto
Superior Técnico.
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AUGUSTO SANTOS SILVA

Augusto Santos Silva é Ministro
dos Negócios Estrangeiros
de Portugal. Foi Ministro
da Defesa Nacional (20092011), Ministro dos Assuntos
Parlamentares (2005-2009),
Ministro da Educação (20002001), Ministro da Cultura
(2001-2002) e deputado à
Assembleia da República. Aderiu
ao Partido Socialista em 1990.
É Doutorado em Sociologia
pelo Instituto Universitário de
Lisboa e Professor catedrático
da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto. Ocupou
diversos cargos de gestão
universitária, entre os quais o de
presidente do Conselho Científico
da Faculdade de Economia
do Porto e o de pró-reitor da
Universidade do Porto. É autor
de vários livros no domínio da
epistemologia das ciências
sociais, da sociologia da cultura
e do desenvolvimento, e do
pensamento político.
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Augusto Santos Silva is the
Portuguese Minister of Foreign
Affairs. Previously he was
Minister of Defence (20092011), Minister of Parliamentary
Affairs (2005-2009), Minister
of Education (2000-2001),
Minister of Culture (2001-2002)
and member of the Portuguese
Parliament. He became a
member of the Socialist Party in
1990. He holds a PhD in Sociology
by Instituto Universitário
de Lisboa and is a Professor
at Faculdade de Economia,
Universidade do Porto. He held
several university management
positions, including president
of the Scientific Council of
Faculdade de Economia do Porto
and vice-dean of Universidade do
Porto. He is the author of several
books on the epistemology of
social sciences, the sociology of
culture and development, and
political thinking.

Francisco Seixas da Costa é
presidente do Clube de Lisboa.
Diplomata durante cerca de
quatro décadas, foi embaixador
português na Organização das
Nações Unidas, Organização
da Segurança e Cooperação na
Europa (OSCE), Organização das
Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO),
Brasil e França. Foi secretário de
Estado dos Assuntos Europeus
em dois governos, diretor
executivo do Centro Norte-Sul,
do Conselho da Europa, e docente
universitário. É atualmente
consultor e gestor de empresas.
Tem livros publicados sobre
temáticas internacionais e é
colunista na imprensa.
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Francisco Seixas da Costa is
chairman of the Lisbon Club.
He was a diplomat for more
than four decades, Portuguese
ambassador at the United
Nations, Organization for
Security and Co-operation in
Europe (OSCE), United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO),
Brazil, and France. He was also
Secretary of State for European
Affairs in two governments,
executive director of the North-South Centre of the Council of
Europe, and University Professor.
He is currently a consultant and
business manager. He authors
several books on international
issues and is a columnist in the
press.

JOHN IBBITSON

John Ibbitson é jornalista e
escritor canadiano. Começou
a trabalhar no The Globe and
Mail em 1999 onde é, desde
2015, writer at large. Publicou
diversos livros, incluindo The
Big Shift, com Darrell Bricker e
Stephen Harper, que ganhou o
Prémio de melhor biografia do
22º Primeiro-Ministro do Canadá.
Escreve igualmente peças de
teatro e romances, incluindo
The Landing (2008), vencedor
do Governor General’s Award
for Children’s Literature. O seu
mais recente livro Empty Planet
escrito juntamente com Darrell
Bricker levou-os a visitarem
seis continentes. Foi publicado
no Canadá, EUA, Reino Unido
e Portugal, e está no prelo em
chinês, espanhol, japonês e
coreano.

ALIOUNE SALL

John Ibbitson is a Canadian
journalist and author. He initiated
his activity at The Globe and Mail
in 1999, where he is writer at
large since 2015. He authored
several books, including The Big
Shift, with Darrell Bricker and
Stephen Harper, the award-winning biography of Canada’s
22nd Prime Minister. He also
writes plays and novels, including
The Landing, which won the 2008
Governor General’s Children’s
Literature Award. He co-wrote
with Darrel Bicker Empty Planet,
after travelling to six continents,
that is now published in Canada,
US, UK, Portugal and will be soon
translated to Chinese, Spanish,
Japanese and Korean.

Alioune Sall é fundador e
diretor executivo do African
Futures Institute, em Pretória.
No Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) foi coordenador regional
do Programa sobre Futuros
Africanos (1997-2003), chefe
de gabinete do administrador
adjunto do PNUD para África
(1995-1997), chefe do Gabinete
de Ligação do PNUD na África
do Sul (1993-1995), conselheiro
principal no Programa de
Avaliação Política (1988-1993)
e conselheiro técnico sobre
Desenvolvimento de Recursos
Humanos no Comité Permanente
Intergovernamental de Luta
contra a Seca no Sahel (19791986). Publicou vários livros e
contribuições para livros, artigos
científicos, revisões de livros e
relatórios de consultoria com
destaque para Africa 2015:
what possible futures for sub-Saharan Africa? e The future
competitiveness of African
economies. Tem pós-graduações
em Filosofia e Desenvolvimento e
é doutorado em Sociologia.
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Alioune Sall is Founder and
Executive Director of the
African Futures Institute, in
Pretoria. In the United Nations
Development Programme
(UNDP) he was Regional
Coordinator of the African
Futures Programme (19972003), Chief Office of the UNDP
Assistant Administrator for
Africa (1995-1997), Chief UNDP
Liaison Office in South Africa
(1993-1995), Senior Adviser
in the Bureau for Programme
Policy and Evaluation (19881993) and Technical Adviser on
Human Resources Development
to the Permanent Interstate
Committee for Drought Control
in the Sahel (1979-1986). He
authored books and contributions
to books, journal articles, book
reviews, and consultancy
reports. Prominent among them
are Africa 2015: what possible
futures for sub-Saharan Africa?
and The future competitiveness
of African economies. He holds
advanced degrees in Philosophy
and Development and a PhD in
Sociology.
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CRISTINA PERES

Cristina Peres é jornalista desde
1987. Faz parte da redação do
Expresso desde 1992, onde
integrou a redação da Cultura e
fez crítica de dança e de teatro,
tendo a seu cargo a coordenação
destas secções de 1998 a 2005.
Coordenou a secção de Política
Internacional entre 2005 e
2017, a partir da qual cobriu a
atualidade internacional nas
múltiplas plataformas — edição
impressa, digital, multimédia
— e é autora, desde setembro
de 2020, do podcast dedicado a
assuntos africanos África Agora.
Foi consultora para as Artes
de Palco do programa da RTP2
Câmara Clara de 2006 a 2012.
Antes do Expresso, Cristina
trabalhou e colaborou em vários
jornais e revistas nacionais e
internacionais. É formada em
Filosofia pela Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade NOVA de Lisboa.
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Cristina Peres has been a
journalist since 1987. She has
been part of the editorial staff
of the newspaper Expresso since
1992, starting in the Cultural
area, where she wrote on dance
and theatre, having coordinated
those sections from 1998 to
2005. She coordinated the
international political section
of Expresso between 2005
and 2017, where she covered
the international scene in the
multiple platforms of the
journal – print edition, digital,
multimedia – and she is the
author, since September 2020,
of the podcast on African issues
África Agora. Cristina was
consultant for performative arts
in the programme Câmara Clara
of RTP2, from 2006 to 2012.
Prior to working at Expresso
she worked and collaborated in
various national and international
newspapers and reviews. She
graduated in Philosophy from
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade NOVA de
Lisboa.

Agostinho Miranda é advogado
e sócio fundador da Miranda
& Associados. É também
presidente da ProPública Direito e Cidadania, o primeiro
centro de Direito do Interesse
Público em Portugal. Trabalhou
como conselheiro sénior na
Gulf Oil e Chevron Corporation
e foi membro da administração
da Cabinda Gulf Oil Company.
Desempenhou funções ao nível da
administração na Galp Energia,
Redes Energéticas Nacionais
(REN), Siderurgia Nacional e
outras empresas portuguesas.
É membro da ABOTA (American
Board of Trial Advocates) e da
IATL (International Academy
of Trial Lawyers). Tem lecionado
como docente convidado nas
universidades Eduardo Mondlane
(Moçambique), Agostinho Neto
(Angola), Universidade de
Lisboa (Portugal), entre outras.
Licenciou-se em Direito na
Universidade de Coimbra e tem
pós-graduações do Center for
American and International Law
(Dallas, EUA) e da University of
Dundee (Escócia).
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Agostinho Miranda is an attorney,
and the Founding Partner of the
law firm Miranda & Associados.
He is also the chairman of
ProPública - Direito e Cidadania,
the first public interest law
advocacy center in Portugal.
Agostinho worked as Senior
Counsel at Gulf Oil and Chevron
Corporation, and was a board
member for Cabinda Gulf Oil
Company. He held board-level
positions at Galp Energia, Redes
Energéticas Nacionais, Siderurgia
Nacional and other Portuguese
corporations. Agostinho is a
member of ABOTA (American
Board of Trial Advocates) and of
IATL (International Academy
of Trial Lawyers). He has
lectured at Universidade Eduardo
Mondlane (Mozambique),
Universidade Agostinho Neto
(Angola), Universidade de
Lisboa (Portugal), among other
universities. Agostinho holds a
Juris Doctor from Universidade
de Coimbra as well as post-graduation degrees from
the Center for American and
International Law (Dallas, USA)
and the University of Dundee
(Scotland).

JENNIFER LAYKE

Jennifer Layke é Diretora Global
do Programa de Energia do World
Resources Institute (WRI).
Foi co-fundadora do Building
Efficiency Accelerator, parceria
público-privada de 35 parceiros
que apoiam 30 cidades no
domínio da eficiência energética.
O seu trabalho pioneiro no Green
Power Market Development
Group desde 2000, tem inspirado
o trabalho de contratação de
empresas de energia renovável.
Dirigiu o trabalho do WRI na
limitação e comercialização de
carbono nos EUA (2006-2009).
Fez consultoria para o Banco
Mundial e a Agência Norte-Americana de Energia sobre
transferência de tecnologia para
proteção da camada de ozono.
Jennifer tem uma licenciatura
em Estudos Asiáticos /Estudos
Políticos do Pitzer College em
Claremont, e estudou na Nanjing
University. Tem um mestrado e
um MBA pelo Erb Institute for
Sustainability da University of
Michigan.

MIGUEL BASTOS ARAÚJO

Jennifer Layke is Global Director
of the Energy Program at the
World Resources Institute
(WRI). She co-founded the
Building Efficiency Accelerator,
a public private collaboration of
over 35 partners supporting 30
cities implementing efficiency
policies and projects. Her
pioneering U.S. Green Power
Market Development Group
created in 2000 was an early
foundation for nearly two
decades of corporate renewable
energy procurement efforts.
She led WRI’s work on U.S.A.
cap and trade design (20062009). Jennifer’s international
experience includes consulting
for the World Bank and the
United States Environmental
Protection Agency on
technology transfer for ozone
layer protection. Jennifer has
a bachelor in Asian Studies/
Political Studies from Pitzer
College in Claremont, CA,
and was a student at Nanjing
University. She has a master
and an MBA from the University
of Michigan’s Erb Institute for
Sustainability.

Miguel Bastos Araújo é professor
investigador no Conselho
Espanhol de Investigação
e professor de biogeografia
da Universidade de Évora. É
reconhecido como líder global no
estudo dos efeitos das mudanças
climáticas na biodiversidade.
Ensinou e investigou no Imperial
College, nas Universidades de
Oxford e Copenhaga, no Centre
Nationale de la Recherche
Scientifique (CNRS) e no Museu
de História Natural de Londres.
Tem mais de 200 publicações
e recebeu o Ernst Haeckel
Prize (2019), o Prémio Pessoa
(2018), o Prémio Rey Jaime
(2016), o Royal Society Wolfson
Research Merit Award (2014),
o International Biogeography
Society MacArthur & Wilson
Award (2013) e o Global
Information Biodiversity Facility
Ebbe Nielsen Prize (2013). É
graduado pela University College
de Londres.
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Miguel Bastos Araújo is a
Research Professor of the
Spanish Research Council and
Professor of Biogeography
at the Universidade de Évora.
He is recognised as a world
leader in the study of climate
change effects on biodiversity.
He lectured and researched
at Imperial College, the
Universities of Oxford and
Copenhagen, Centre Nationale
de la Recherche Scientifique
(CNRS), and the London Natural
History Museum. He has more
than 200 publications and won
the Ernst Haeckel Prize (2019),
the Pessoa Prize (2018), the Rey
Jaime I Prize (2016), the Royal
Society Wolfson Research Merit
Award (2014), the International
Biogeography Society MacArthur
& Wilson Award (2013) and the
Global Information Biodiversity
Facility Ebbe Nielsen Prize
(2013). He graduated from the
University College of London.
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KARIN BÄCKSTRAND

Karin Bäckstrand é professora
de Ciências Sociais do Ambiente
no Departamento de Ciências
Políticas da Stockholm University
e Investigadora Principal no
Institute for Future Studies.
A sua investigação incide
sobre políticas ambientais
globais, o papel dos atores
não-estatais na governação das
mudanças climáticas após o
Acordo de Paris e a negociação
nas Nações Unidas sobre o
desenvolvimento sustentável
do Conselho Governamental
Sueco sobre Políticas
Climáticas. Foi professora no
Departamento de Ciências
Políticas da Lund University
(2012-2014), professora
Visitante no Departamento de
Ciências Políticas e Relações
Internacionais da University of
Oxford (2013) e investigadora
Wallenberg de pós-doutoramento
no domínio do ambiente e
Sustentabilidade, no Laboratório
para a Energia e o Ambiente,
do Massachusetts Institute of
Technology (2002-2004).
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Karin Bäckstrand is a Professor
in Environmental Social Science
at the Department of Political
Science at Stockholm University
and senior researcher at the
Institute for Future Studies. Her
research is focused on global
environmental politics, non-state actors in climate change
governance after the Paris
Agreement, the negotiation of
UN sustainable development and
2030 Agenda, and the democratic
legitimacy of global governance.
She is a member of the Swedish
government’s Climate Policy
Council. She has been a professor
at the Department of Political
Science, Lund University
(2012-2014), Visiting Professor,
Department of Political Science
and International Relations,
University of Oxford (2013),
and Wallenberg Postdoctoral
Fellow on Environment and
Sustainability, Laboratory
for Energy and Environment,
Massachusetts Institute of
Technology (2002-2004).

Adrian Currie é docente de
filosofia no Departamento
de Sociologia, Filosofia e
Antropologia da University of
Exeter. É membro do Egenis
(Centre of Life Sciences, Exeter),
investigador associado do Centre
for the Study of Existential
Risk e colaborador externo do
Leverhulme Centre for the
Future of Intelligence, ambos
na University of Cambridge. É
membro fundador do Extinct,
blog de filosofia e paleontologia.
Adrian é filósofo da ciência, mais
conhecido pelo seu trabalho em
ciências históricas - arqueologia,
geologia e paleontologia -,
mas igualmente interessado
no estudo das ciências da vida,
risco existencial e filosofia da
criatividade. Currie doutorou-se
em 2014 pela Australian National
University, e lecionou nas
Universidades de Vitória, Sydney,
(Austrália) Calgary (Canadá) e
Cambridge (Reino Unido).
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Adrian Currie is a Lecturer of
Philosophy in the Department
of Sociology, Philosophy and
Anthropology, University of
Exeter. He is member of Egenis
(Centre of Life Sciences, Exeter),
research affiliate with the Centre
for the Study of Existential
Risk and external collaborator
at Leverhulme Centre for the
Future of Intelligence, both
at Cambridge University. He is
founder of Extinct, the philosophy
of paleontology blog. Adrian is
a philosopher of science, best
known for his work on historical
sciences—archaeology, geology,
paleontology—but also interested
in life sciences, existential risk
and the philosophy of creativity.
Currie received his PhD in
2014 from Australian National
University, and lectured at
Victoria, Sydney, (Australia)
Calgary (Canada) and Cambridge
(United Kingdom) universities.

MIA COUTO

Mia Couto é um escritor
moçambicano, com mais de 3
dezenas de livros traduzidos
e editados em trinta países,
do romance à poesia, aos
contos e livros para crianças.
Recebeu dezenas de prémios,
incluindo o Prémio Nacional de
Literatura (duas vezes), o prémio
Camões e o prémio Neustadt.
Em 2016, foi finalista do Man
Booker Prize. O romance Terra
Sonâmbula foi considerado por
um júri internacional (reunido no
Zimbabwe) um dos 10 melhores
livros africanos do século XX. Mia
é membro da Academia Brasileira
de Letras. É consultor ambiental
há mais de vinte anos e é um
dos fundadores da IMPACTO,
sendo seu Diretor Geral desde
2009. Foi jornalista do Diário de
Notícias em Maputo. É licenciado
em Biologia pela Universidade
Eduardo Mondlane.

RAQUEL VAZ-PINTO

Mia Couto is a Mozambican
writer, with more than 30 books
published in 30 countries –
novels, poetry, tales and books
for children. He was awarded
with several prizes, including
the National Literature Prize
(twice), the Camões Prize and
the Neustadt Prize and, in 2016,
he was shortlisted to the Man
Booker Prize. An International
Jury (gathered in Zimbabwe)
considered his novel Terra
Sonâmbula one of the 10 best
African books of the 20th century.
Mia is a member of Academia
Brasileira de Letras. He has been
an environmental consultant
for more than 20 years being
a co-founder of IMPACTO and
its General Director since 2009.
He was a journalist at Diário de
Notícias in Maputo. He graduated
in Biology from the Universidade
Eduardo Mondlane.

Raquel Vaz-Pinto é Investigadora
do Instituto Português de
Relações Internacionais (IPRI)
da Universidade NOVA de Lisboa
e membro da direção do Clube
de Lisboa. Atualmente, leciona a
disciplina de Estudos Asiáticos
na Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade
NOVA de Lisboa. Foi Presidente
da Associação Portuguesa
de Ciência Política de 2012 a
2016. Os seus artigos têm sido
publicados no Brazilian Journal
of International Politics e The
American Interest online,
entre outros. É autora de A
Grande Muralha e o Legado
de Tiananmen, a China e os
Direitos Humanos (Tinta-dachina, 2010), Os Portugueses e
o Mundo (Fundação Francisco
Manuel dos Santos, 2014) e
editou em 2016 pela Tinta-dachina Administração Hillary (com
Bernardo Pires de Lima) e Para
Lá do Relvado, o que podemos
aprender com o futebol. É
doutorada em Ciências Políticas
pela Universidade de Aveiro.
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Raquel Vaz-Pinto is a Researcher
at Instituto Português de
Relações Internacionais (IPRI)
of Universidade NOVA de Lisboa,
and Board Member of the Lisbon
Club. Currently, she teaches
a subject on Asian Studies at
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade NOVA
de Lisboa. She was President of
the Portuguese Political Science
Association from 2012 to 2016.
Her articles have been published,
amongst others, in the Brazilian
Journal of International Politics
and The American Interest
online. She is the author of A
Grande Muralha e o Legado de
Tiananmen, a China e os Direitos
Humanos (Tinta-da-china, 2010),
Os Portugueses e o Mundo
(Fundação Francisco Manuel dos
Santos, 2014) Administração
Hillary (together with Bernardo
Pires de Lima) published in 2016
by Tinta-da-china and Para Lá do
Relvado, o que podemos aprender
com o futebol . She has a PhD
in Political Sciences from the
Universidade de Aveiro.
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KATHARINA PISTOR

Katharina Pistor é diretora
do Center on Global Legal
Transformation da Columbia
University. The Code of Capital
foi nomeado um dos melhores
livros de 2019 pelo Financial
Times e pelo Business Insider.
Ensinou e investigou na Harvard
Law School, Harvard Kennedy
School of Government e Max
Planck Institute for Foreign
and International Law de
Hamburgo. Pistor integrou as
direções editoriais do Journal
of Institutional Economics,
European Business Organization
Law Review, American Journal
of Comparative Law, e Columbia
Journal for European Law.
Em 2012 recebeu, com Martin
Hellwig, o Max Planck Research
Award on International Financial
Regulation. Em 2014 recebeu
pelo European Corporation
Governance Institute o Allen &
Overy Prize para o melhor artigo
sobre Direito. Desde 2015 é
membro da Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences.
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Katharina Pistor chairs
the Center on Global Legal
Transformation at Columbia
University. The Code of Capital
was named one of 2019 best
books by Financial Times and
Business Insider. She lectured
and researched at Harvard
Law School, Harvard Kennedy
School of Government and
Hamburg Max Planck Institute
for Foreign and International
Law. Pistor belonged to the
editorial boards of Journal
of Institutional Economics,
European Business Organization
Law Review, American Journal of
Comparative Law and Columbia
Journal for European Law.
In 2012 she received (with
Martin Hellwig) the Max Planck
Research Award on International
Financial Regulation and in
2014 the Allen & Overy Prize
for the best working paper on
law of the European Corporation
Governance Institute. Since
2015 she is a member of the
Berlin-Brandenburg Academy of
Sciences.

Francisco H. G. Ferreira é
professor Amartya Sen em
estudos da desigualdade e diretor
do International Inequalities
Institute na London School
of Economics (LSE). Tem uma
longa carreira no Banco Mundial,
tendo o seu último cargo
sido diretor em exercício das
Políticas de Desenvolvimento,
no Grupo de Investigação para
o Desenvolvimento. Francisco é
investigador não-residente no
Institute of Labor Economics
(Bonn). Publicou extensivamente
nos domínios da pobreza e
desigualdade nos países em
desenvolvimento. Recebeu os
prémios Haralambos Simeonides,
Adriano Romariz Duarte e o
Kendricks Prize. É membro das
direções editoriais do Journal
of Economic Inequality, Review
of Income and Wealth, e WB
Economic Review. Lecionou na
Universidade Católica do Rio de
Janeiro e na École d’Économie de
Paris. Doutorou-se em Economia
na London School of Economics.
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Francisco Ferreira is Amartya
Sen Professor of Inequality
Studies and Director of the
International Inequalities
Institute at the London School
of Economics (LSE). He served
a long career at the World Bank,
his last position being Acting
Director for Development Policy
in the Development Research
Group. Francisco is a non-resident Research Fellow
at the Institute of Labor
Economics (Bonn), and published
widely in the fields of poverty
and inequality in developing
countries. He was awarded the
prizes Haralambos Simeonides,
Adriano Romariz Duarte and the
Kendricks Prize. He serves on
the editorial boards of Journal
of Economic Inequality, Review
of Income and Wealth, and WB
Economic Review. He lectured at
Universidade Católica do Rio de
Janeiro and at École d’Économie
de Paris. He holds a PhD in
Economics from London School
of Economics.

LUÍS PAIS ANTUNES

Luís Pais Antunes é presidente
do conselho de administração da
PLMJ. É especialista em Direito
Europeu, Direito da Concorrência
e Direito das Telecomunicações
e tem mais de 35 anos de
experiência como advogado. É
membro da direção executiva do
Fórum para a Competitividade
desde 2018 e membro da direção
do Clube de Lisboa desde 2017.
Foi Presidente do Tribunal de
Arbitragem do Desporto (20152019). Foi Secretário de Estado
do Trabalho (2002 - 2005),
membro do Parlamento e Vice-Presidente da respetiva
Comissão dos Assuntos Europeus
(2005-2009). Luís é docente
convidado das Universidades
de Coimbra, Lusíada e Católica
do Porto. Foi Diretor Geral da
Concorrência e Preços, membro
dos Serviços Jurídicos da
Comissão Europeia e Secretário
Jurídico do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias.

Luís Pais Antunes is Chairman
of PLMJ and has over 35
years’ experience as a lawyer.
His expertise is in European,
Competition, Telecoms and IT
Law. He is Member of the Board
of the Forum for Competitiveness
since 2018 and board member
of the Lisbon Club since 2017.
He was President of the Court
of Arbitrage for Sports (20152019). Luís was Secretary of
State for Labour (2002-2005),
Member of the Parliament and
Vice-President of its European
Affairs Commission (20052009). Luís is Guest Lecturer
at the Universities of Coimbra,
Lusíada, and Católica in Porto.
He was Director General of
Competition and Prices, Member
of the Legal Service of the
European Commission and Legal
Secretary at the Court of Justice
of the European Communities.

PEDRO SALEIRO

Pedro Saleiro é gestor de
ciência de dados na Feedzai,
conduzindo um grupo de trabalho
de investigação sobre Fairness,
Accountability, Transparency
and Ethics (FATE) no domínio
da Inteligência Artificial. No
pós-doutoramento na University
of Chicago trabalhou com
Rayid Ghani no Center for Data
Science and Public Policy, no
desenvolvimento de novas
metodologias, em ferramentas de
acesso aberto e a fazer ciência de
dados em diversas áreas, desde a
justiça criminal aos cuidados de
saúde. Pedro é um dos criadores
da Plataforma Aequitas, uma
ferramenta destinada a auditar
e detetar práticas tendenciosas
e discriminatórias em sistemas
de Inteligência Artificial, que
foi mencionada num artigo da
revista Nature sobre vieses
algorítmicos. Pedro obteve o
seu doutoramento em Machine
Learning and Information
Retrieval na Faculdade de
Engenharia da Universidade do
Porto.
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Pedro Saleiro is a Data Science
Manager at Feedzai, leading
a research group working
on Fairness, Accountability,
Transparency and Ethics (FATE)
in Artificial Intelligence. In
his postdoc at the University
of Chicago, he worked with
Rayid Ghani at the Center for
Data Science and Public Policy,
developing new methods, open
source tools and doing data
science projects in diverse policy
areas, from criminal justice
to healthcare. Pedro is one of
the creators of the Aequitas
platform, a toolkit to audit and
detect bias and discrimination in
Artificial Intelligence systems,
which was mentioned in a Nature
news article about algorithmic
bias. He got his PhD in Machine
Learning and Information
Retrieval at Faculdade de
Engenharia of Universidade do
Porto.
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CHLOE TEEVAN

Chloe Teevan é analista sobre
as relações externas da União
Europeia no European Centre
for Development Policy
Management (ECDPM), onde
trabalha sobre o posicionamento
estratégico da União Europeia
(UE) em resposta à Covid-19 com
enfoque na Agenda Digital da
UE, bem como sobre a evolução
das relações UE-África no
plano digital. Anteriormente,
colaborou com o European
Council on Foreign Relations
(ECFR). Tem vários artigos
publicados, nomeadamente no
Oxford Institute for Energy
Studies, Carnegie’s Sada, Middle
East Eye, IEMed e tem sido
presença regular em órgãos
de comunicação como a BBC
World News, AlJazeera, France
24 e outros. Tem um mestrado
pela Georgetown University
School of Foreign Service e uma
licenciatura pela Trinity College
Dublin.
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LAURA LISBOA

Chloe Teevan is an EU Foreign
Affairs analyst working with
the European Centre for
Development Policy Management
(ECDPM), where her work
focuses on the evolving role
of the EU in the world. She is
currently working on the EU's
strategic positioning in the
aftermath of Covid-19 with a
focus on the external dimension
of the EU’s digital agenda. She is
also working on the evolving role
of digital in EU-Africa relations.
Chloe previously worked with
the European Council on Foreign
Relations (ECFR). She has
published with outlets including
the Oxford Institute for Energy
Studies, Carnegie’s Sada, Middle
East Eye, IEMed and spoken on
BBC World News, AlJazeera,
France 24 and others. Chloe
holds a MA from Georgetown
University School of Foreign
Service and a BA from Trinity
College Dublin.

Laura Lisboa interessa-se por
temas nas áreas da teoria
política e da estratégia e no
impacto político e social de
tecnologias emergentes. Em
2018 recebeu o prémio Adelino
Amaro da Costa do Estoril
Political Forum e participou em
seminários de curta duração
nos Estados Unidos e no Japão.
Recentemente realizou um
intercâmbio trimestral no St.
Antony's College em Oxford,
de onde resultou o seu atual
interesse por política europeia
e internacional. É licenciada em
Engenharia Física pelo Instituto
Superior Técnico da Universidade
de Lisboa e encontra-se na
fase final do seu Mestrado em
Ciência Política e Relações
Internacionais da Universidade
Católica Portuguesa.
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Laura Lisboa is currently
interested in themes of political
theory and strategy and the
political and social impact of
emerging technologies. In 2018
Laura received the Adelino
Amaro da Costa Prize from
the Estoril Political Forum
and participated in short-term
seminars in the USA and Japan.
Recently she made a trimestral
academic exchange at St.
Antony’s College in Oxford,
from where her current interest
in European and international
politics has derived. She has a
degree in Physical Engineering
from the Instituto Superior
Técnico of the Universidade de
Lisboa and is in the final stage of
her master’s degree in Political
Science and International
Relations at the Universidade
Católica Portuguesa.

SHERI BERMAN

Sheri Berman é professora de
Ciência Política no Barnard
College da Columbia University.
É autora de diversos livros sobre
a social democracia e o destino
da democracia no intervalo das
duas Grandes Guerras, sobre a
social democracia e o fascismo
na Europa dos séculos XIX e XX.
O seu último livro é Democracy
and Dictatorship in Europe: From
the Ancien Régime to the Present
Day. Para além do seu trabalho
académico, Sheri escreveu
igualmente para um conjunto
bastante variado de publicações
não-académicas, incluindo o
New York Times, The Wall Street
Journal, o Washington Post, a
Foreign Affairs, a Foreign Policy, a
VOX, The Guardian e Dissent. Tem
um Doutoramento Honorário pela
Uppsala University (2008) e fez o
seu doutoramento na University
of Harvard (1994).

CHARLES POWELL

Sheri Berman is Professor of
Political Science at the Barnard
College of Columbia University.
She authored several books on
European social democracy and
the fate of democracy during the
interwar World Wars’ years, as
well as on social democracy and
fascism in Europe of the 19th and
the 20th century. Her latest book
is Democracy and Dictatorship in
Europe: From the Ancien Régime
to the Present Day (2019). Sheri
has published in a wide variety
of non-scholarly publications,
including the New York Times,
The Wall Street Journal,
Washington Post, Foreign
Affairs, Foreign Policy, VOX, The
Guardian and Dissent. She holds
an Honorary Doctorate from the
Uppsala University in Sweden
(2008) and a PhD in Government
from the University of Harvard
(1994).

Charles Powell é diretor
do Real Instituto Elcano,
Madrid, e professor de História
Contemporânea na CEU San
Pablo Universidad. Trabalhou no
Instituto Universitario Ortega
y Gasset (1997-2000) e na
Fundación José Ortega y Gasset
(2001). Em Oxford, foi assistente
de História no Corpus Christi
College, J. A. Pye Fellow na
University College, e investigador
júnior no St. Antony’s College.
Publicou seis livros e dezenas de
artigos sobre história de Espanha
e sobre política e política
externa, com ênfase na dimensão
europeia. O seu último livro
publicado é Tiene futuro el orden
liberal internacional? (2017).
Desde 2017, é Companheiro
da Ordem de São Miguel e São
Jorge pelos serviços prestados
às relações britânico-espanholas.
Tem uma licenciatura em História
e Línguas Modernas e é doutor
pela University of Oxford.
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Charles Powell is Director of
Elcano Royal Institute, Madrid,
and Professor of Contemporary
History at Universidad CEU San
Pablo. He worked at Instituto
Universitario Ortega y Gasset
(1997-2000) and at Fundación
José Ortega y Gasset (2001).
In Oxford he lectured History at
Corpus Christi College, was J. A.
Pye Fellow at University College,
and Junior Research Fellow at St.
Antony’s College. He published
six books and dozens of articles
on Spanish history, politics and
foreign policy, with emphasis
on its European dimension. His
last publication was Tiene futuro
el orden liberal internacional?
(2017). Since 2017, Charles
is a Companion of the Order
of St Michael and St George
for services to British-Spanish
relations. He holds a bachelor in
History and Modern Languages
and is a PhD from Oxford
University.
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MARINA COSTA LOBO

Marina Costa Lobo é
investigadora principal com
agregação no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, coordenadora do
Observatório da Qualidade
da Democracia, membro da
direção do Instituto de Políticas
Públicas e vice-presidente da
direção do Clube de Lisboa. Os
seus interesses de investigação
incidem no comportamento
eleitoral e nas instituições
políticas em Portugal, numa
perspetiva comparativa. Codirigiu
o Estudo Sobre as Eleições
Portuguesas, que incentiva a
realização de estudos pós-eleitorais em Portugal desde
2002. Tem publicações em
diversas revistas científicas e
publicou Personality Politics?
Leaders and Democratic
Elections, co-editado com John
Curtice, Oxford University Press
(2015). Ganhou um European
Research Council Consolidator
Grant em 2015. Doutorou-se em
Política (2001) no St. Antony’s
College da University of Oxford.

188 _

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

ELISA FERREIRA

Marina Costa Lobo is Principal
Researcher at Instituto de
Ciências Sociais of Universidade
de Lisboa, Coordinator of
Observatório da Qualidade da
Democracia, Member of the
Board of Instituto de Políticas
Públicas and vice-President of
the Lisbon Club. Her research
interests focus on electoral
behaviour and political
institutions in Portugal in a
comparative perspective. Marina
was one of the co-directors of
the Portuguese Election Study,
which has carried out post-election surveys in Portugal
since 2002. She published in
several academic journals, and
the book Personality Politics?
Leaders and Democratic
Elections, co-edited with John
Curtice, that was published
at Oxford University Press
(2015). She won an European
Research Council Consolidator
Grant (2015). She is a Doctor in
Politics (2001) from St. Antony’s
College, Oxford University.

Elisa Ferreira é Comissária
Europeia para a Coesão e
Reformas. Foi membro da direção
(2016-2017) e Vice-Governadora
do Banco de Portugal (20172019), representante de Portugal
no Conselho de Supervisão do
Mecanismo Único de Supervisão
(2016-2019), Deputada ao
Parlamento Europeu (20042016) e Deputada à Assembleia
da República (2002-2004). Elisa
foi Ministra do Planeamento
e do Ordenamento Territorial
(1999-2002) e Ministra do
Ambiente (1995-1999). Foi
Vice-presidente executiva da
Associação Industrial Portuense
(1992-1994), Vice-presidente
da Comissão de Coordenação
da Região Norte (19881992) e Vogal do Conselho de
Administração do Instituto
Nacional de Estatística (19891992). Professora da Faculdade
de Economia da Universidade do
Porto desde 1997, doutorou-se
em 1985, obteve o mestrado
em 1981 em Economia pela
University of Reading e
licenciou-se em Economia pela
Universidade do Porto em 1977.

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Elisa Ferreira is the European
Commissioner for Cohesion
and Reforms. She was member
of the Board (2016-2017)
and Vice-Governor of Banco
de Portugal (2017-2019),
Portugal's representative at the
Supervisory Board of the Single
Supervisory Mechanism (20162019), member of the European
Parliament (2004-2016) and
member of the Portuguese
Parliament (2002-2004). Elisa
was Minister for Planning
(1999–2002) and Minister for
Environment (1995-1999). She
was Executive Vice President of
Associação Industrial Portuense
(1992-1994), Vice President
of Portugal's Northern Region
Coordination Commission (19881992), member of the Board of
Portugal's Statistics Authority
(1989-1992). Senior Lecturer
at Faculdade de Economia of
Universidade do Porto since
1977, Elisa got a PhD (1985)
and a master degree (1981) in
Economics from the University
of Reading. She graduated in
Economics at Universidade do
Porto in 1977.

FERNANDO MEDINA

Fernando Medina é presidente
da Câmara Municipal de Lisboa.
Foi assessor do INOFOR
(1998-2000), membro do
Grupo de Trabalho do Ministério
da Educação na Presidência
portuguesa da UE (2007),
assessor do primeiro-ministro
para a educação, ciência e
tecnologia (1999- 2002) e
assessor do presidente da
Agência Portuguesa para o
Investimento (2000-2002). Foi
Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional
(2005-2009), Secretário de
Estado Adjunto do Ministro
da Economia (2009-2011) e
Deputado à Assembleia da
República (2011). Eleito vereador
e designado vice-presidente
da Câmara (2013), Fernando
assumiu a presidência em 2015
e venceu as eleições autárquicas
de 2017. É Presidente da Área
Metropolitana de Lisboa. É
mestre em Sociologia Económica
pelo ISEG-UL e licenciado em
Economia pela Universidade do
Porto.

Fernando Medina is Mayor
of Lisbon. He was adviser at
INOFOR (1998-2000), member
of the Ministry of Education
Working Group during the
Portuguese Presidency of the EU
(2007), advisor for education,
science and technology to the
Prime-Minister (1999-2002),
and advisor to the President
of the Portuguese Agency for
Investment (2000- 2002). He
was Secretary of State for
Labour and Professional Training
(2005-2009), Secretary of
State Adjunct to the Minister
of Economics (2009-2011) and
member of Parliament (2011).
Elected to city councillor and
designated deputy-Mayor (2013),
Fernando became Mayor in 2015
and won the municipal elections
(2017). He presides over the
Lisbon Metropolitan Area. He
has a master degree in Economic
Sociology from ISEG-UL and
graduated in Economics from the
Universidade do Porto.

LUÍSA MEIRELES

Luísa Meireles é diretora de
informação da LUSA. Após
trabalhar 10 anos como
advogada, iniciou em 1989 a sua
carreira jornalística no Expresso
onde foi editora internacional
(2000-2006) e redatora principal
na secção política (2006-2018).
Cobriu os últimos anos da União
Soviética e as transições de
regime no centro e leste da
Europa, incluindo as guerras nos
Balcãs. Luísa especializou-se em
defesa, segurança e assuntos
europeus. Em 2003 publicou com
Loureiro dos Santos E Depois
do Iraque? e, em 2008, General
Loureiro dos Santos - uma
biografia. Licenciou-se em direito
na Universidade de Lisboa e fez
uma pós-graduação em Assuntos
Europeus na Universidade
Católica de Lisboa. Em 2019 e
2020 frequentou diversos cursos
sobre como combater notícias
falsas, no Google, Agence France
Press e First Draft.
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Luísa Meireles is Chief Editor
of LUSA, the Portuguese news
Agency. After working 10
years as a lawyer, she joined
Expresso in 1989, where she was
International Editor (20002006) and Principal Writer at the
Political Section (2006-2018).
She covered the final years of
Soviet Union and the regime
transitions in Center and Eastern
Europe, including the Balkan
wars. She specialised in Defense,
Security and European Affairs.
Luísa co-wrote with Loureiro
dos Santos E Depois do Iraque?
(2003) and published General
Loureiro dos Santos - uma
biografia (2018). She graduated
in Law by the Universidade
de Lisboa and post-graduated
in European Studies by the
Universidade Católica de Lisboa.
She attended several training
courses on how to combat fake
news, by Google, Agence France
Press and First Draft (20192020).
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ANA MARTINS VASCONCELOS

Ana Martins Vasconcelos fez o
mestrado em Teoria Política, no
St. Hugh's College na University
of Oxford. Foi bolseira do
Europaeum e faz hoje parte de
um projeto multidisciplinar sobre
o sentimento de desconexão na
União Europeia. Ana trabalha
como Assistente de Pesquisa
no Programa Dahrendorf para o
Projeto de Estudo da Liberdade
Histórias da Europa. Ana
graduou-se em Direito e Ciência
Política na Universidade Católica
de Lisboa.
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Ana Martins Vasconcelos read
for the master in Political Theory,
at St. Hugh's College at the
University of Oxford. She was a
Europaeum scholar and is part of
a multidisciplinary project about
the sense of disconnection within
the EU. She has been working
as a Research Assistant in the
Dahrendorf Programme for the
Study of Freedom's Project:
Europe's Stories. Ana graduated
in Law and Political Science at
the Universidade Católica de
Lisboa.

HUGO FERREIRA LUZIO

Hugo Ferreira Luzio é membro
do Language, Mind and Cognition
Research Group do Centro
de Filosofia da Universidade
de Lisboa. Os seus principais
interesses filosóficos recaem
sobre os campos da metafísica
e da filosofia da arte (em
particular, da filosofia da
música), tendo dedicado a maior
parte da sua investigação ao
estudo do problema da identidade
pessoal ao longo do tempo e
do problema da ontologia das
obras musicais. Hugo é também
baterista e compositor na
banda Them Flying Monkeys.
É licenciado e mestrando em
Filosofia pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
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Hugo Ferreira Luzio is a member
of the Language, Mind and
Cognition Research Group of
the Centre of Philosophy of
the Universidade de Lisboa. His
main philosophical interests are
metaphysics and philosophy of
art (in particular, philosophy of
music), having devoted most of
his research to the study of the
problem of Personal Identity
over time and the problem of
ontology of musical works. Hugo
is also a drummer and composer
in the band Them Flying Monkeys.
He has a bachelor and is a
master student of Philosophy
at the Faculdade de Letras of
Universidade de Lisboa.

ANDRÉ FONTES

André Fontes é um jovem escritor
português natural de Almada.
André publicou, em 2019, o seu
primeiro romance, Saturnália,
editado pela Guerra e Paz
Editores e está, de momento,
a preparar o seu segundo livro.
André escreve também para a
revista Arte Capital. É licenciado
em Filosofia, pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
e pós-graduado em Artes da
Escrita pela Universidade NOVA
de Lisboa.

ANTÓNIO COELHO

André Fontes is a young
Portuguese writer from Almada.
André published, in 2019, his
first novel, Saturnália, edited
by Guerra e Paz Editores and
is currently preparing his new
book. André also writes for
Arte Capital magazine. He has
a degree in Philosophy from
Faculdade de Letras of the
Universidade de Lisboa and is
post-graduated in Arts of Writing
from Universidade NOVA de
Lisboa.

António Coelho encontra-se a
fazer o Doutoramento em Física
na área de Fusão Nuclear na
École Polytechnique Fédérale
de Lausanne. Além da física dos
plasmas e do estudo das reações
de fusão como alternativa às
fontes de energia convencionais,
interessa-se por literatura e
música, temas sobre os quais
escreve em meta-fisica.com.
António é mestre em Engenharia
Física Tecnológica pelo Instituto
Superior Técnico da Universidade
de Lisboa.
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António Coelho is currently
studying for a PhD in Physics
in the area of Nuclear Fusion
at the École Polytechnique
Fédérale de Lausanne. In
addition to plasma physics and
the study of fusion reactions as
an alternative to conventional
energy sources, he is interested
in literature and music, themes
about which he writes at
meta-fisica.com. António has a
master's degree in Technological
Physics Engineering from
Instituto Superior Técnico of the
Universidade de Lisboa.
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ANA FILIPA FRAGA

Ana Filipa Fraga frequenta o
mestrado em Política, Big Data
e Métodos Quantitativos na
University of Warwick, no Reino
Unido, onde é também assistente
de investigação. Atualmente,
os seus interesses académicos
incluem desenvolvimento
financeiro e regulação, e
temas na área da política
macroprudencial e estabilidade
financeira. Ana é licenciada
em Economia pela Faculdade
de Gestão e Economia da
Universidade NOVA de Lisboa.
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MARIA LEONOR CARAPUÇO

Ana Filipa Fraga is currently
pursuing a master degree
in Politics, Big Data and
Quantitative Methods at the
University of Warwick, UK, where
she is also a research assistant.
Her academic interests include
financial development and
regulation, and topics in macroprudential policy and financial
stability. Ana has a degree in
Economics from the School
of Business and Economics of
Universidade NOVA de Lisboa.

Maria Leonor Carapuço é
coordenadora de comunicação
da Associação Artística e
Cultural Panóplia. Vai iniciar uma
pós-graduação em Assessoria
de Comunicação e Política no
Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL). Apaixonada
por comunicação, quer dar
voz aos que não a têm e ter
um papel positivo no mundo,
especificamente no reforço
da democracia. Maria Leonor
é licenciada em Ciências da
Comunicação pela Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade NOVA de Lisboa,
na vertente de Comunicação
Estratégica, com um minor em
Relações Internacionais.
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Maria Leonor Carapuço is the
Communication Coordinator
of the Artistic and Cultural
Association Panóplia. She
will start this academic year
her postgraduate degree
in Communication and
Policy Advisory at Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTEIUL) . Passionate about
communication, she wants to
give a voice to those who do not
have it and to have a positive
role in the world, specifically
in strengthening democracy.
Maria Leonor graduated in
Communication Sciences from
Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas of Universidade
NOVA de Lisboa, in the domain of
Strategic Communication with a
minor in International Relations.

CATARINA TELLO DE CASTRO

Catarina Tello de Castro integra
o grupo PRAXIS do Centro
de Filosofia da Universidade
de Lisboa e é fundadora e
coordenadora do Núcleo de
Estudos Políticos da Universidade
de Lisboa. Participou como
oradora ou moderadora em
eventos de Filosofia em Portugal,
Itália, Irlanda e Brasil. Os seus
principais temas de interesse
académico são Filosofia e Teoria
Económica, Teoria Política, Ética,
Epistemologia e Metafísica.
Catarina é mestranda em
Ciência Política e Relações
Internacionais na Universidade
Católica de Lisboa e licenciada
em Filosofia pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.

Catarina Tello de Castro is a
junior member of the PRAXIS
group of the Centre of Philosophy
of the Universidade de Lisboa
and a founding member and
coordinator of the Nucleus for
Political Studies of Universidade
de Lisboa. She participated
as speaker or moderator
in international events of
Philosophy in Portugal, Italy,
Ireland and Brazil. Her main
topics of academic interest
are Philosophy and Economic
Theory, Political Theory, Ethics,
Epistemology and Metaphysics.
Catarina is studying for a master
degree in Political Science and
International Relations at the
Universidade Católica de Lisboa
and has a bachelor in Philosophy
from Faculdade de Letras of
Universidade de Lisboa.
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O Clube de Lisboa
The Lisbon Club
O Clube de Lisboa foi lançado em 2016 como corolário do
projeto das Conferências de Lisboa, uma iniciativa de sete instituições, às quais se juntaram seis membros individuais como
fundadores.
O Clube de Lisboa é uma associação com membros individuais e coletivos que partilham a visão de Lisboa como cidade
global e como espaço de reflexão, debate e intervenção sobre
temas prioritários e fraturantes da agenda internacional, com
atenção particular aos desafios para Portugal e a Europa.
É nossa razão de ser aumentar o conhecimento, promover
novas visões e perspetivas, influenciar as agendas políticas,
aprofundar a reflexão e impulsionar o debate sobre temas internacionais que afetam a nossa vida em sociedade e que impactam sobre a sustentabilidade do planeta e sobre o futuro
das novas gerações.
Somos uma plataforma de atividades em rede, em ligação com membros do Clube, que beneficiam e contribuem ativamente para o sucesso das nossas iniciativas. Para além das
Conferências de Lisboa, organizamos as Lisbon Talks e as Lisbon Speed Talks (debates sobre assuntos relevantes da atualidade internacional), realizamos atividades de formação sobre
temas globais em parceria com outras entidades, editamos publicações e divulgamos as temáticas globais junto dos nossos
membros e de públicos alargados.

The Lisbon Club was launched in December of 2016, as
an outcome of the Lisbon Conferences project, an initiative of
seven institutions, to which six individual members joined as
founders of the Lisbon Club.
We are an association of individual and collective members. We share the vison of Lisbon as a global city particularly
suited to offer a space for reflecting, debating and intervening
about relevant issues of the international agenda, from development and globalisation to security and sustainability, with a
focus on Portugal and Europe.
It is our aim to increase knowledge, promote critical
thinking and new perspectives to address global challenges, in
order to influence political agendas and deepen the study and
discussion of issues that affect our life in community and that
impact on the sustainability of the planet and on the standards
of living of future generations
We function as a network platform, in connection with
our members, who profit from and actively participate in the
conception and implementation of our initiatives. Besides the
Lisbon Conferences, our work includes the Lisbon Talks and the
Lisbon Speed Talks (debates on relevant international issues),
trainings on global issues through partnerships with other institutions, publications and dissemination activities for our
members and a wider audience.

Organizador | Organiser

www.clubelisboa.pt
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O projeto das Conferências de Lisboa, do qual a Câmara a que presido é
membro fundador, é já um marco de reflexão sobre temas da agenda internacional, contribuindo para projetar Lisboa como cidade aberta ao debate dos desafios globais. O programa da 4ª Conferência é exemplo da qualidade e pertinência
do projeto.
The Lisbon Conferences project, of which the Municipality I preside is a
founding member, is already a milestone of reflection on issues of the international agenda, therefore contributing to promoting Lisbon as an open city for debating global challenges. The 4th Lisbon Conference Programme is an example
of the quality and relevance of the project.
FERNANDO MEDINA
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Mayor of Lisbon
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O Instituto Marquês de Valle Flôr é membro fundador das Conferências de
Lisboa e um dos seus mais ativos impulsionadores. O debate sobre o desenvolvimento sustentável contribui para os nossos objetivos de promoção da dignidade
humana e de melhoria das condições de vida das pessoas e comunidades mais
carenciadas.
The Institute Marquês de Valle Flôr is a founding member of the Lisbon
Conferences project and one of its driving forces. The debate on sustainable
development adds to our purpose of promoting human dignity and ameliorating
the living standards of the more disadvantaged persons and communities.
PAULO TELLES DE FREITAS
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Marquês de Valle Flôr
Chairman of Institute Marquês de Valle Flôr

198 _

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

As Conferências de Lisboa são já referência de reflexão e debate de ideias
sobre Portugal e o mundo. Num contexto de mudança, incerteza e medo, temos de apelar ao nosso sentido coletivo para promover novas visões, influenciar
agendas políticas e contribuir para um futuro mais justo, com crescimento e
inclusão social.
The Lisbon Conferences are already a benchmark for reflection and debate
about Portugal and the world. In a context of change, uncertainty and fear, we
have to call on our collective sense to promote new views, influence political
agendas and contribute towards a fairer future, with reinforced growth and social inclusion.
BRUNO BOBONE
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa
President of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry
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As Conferências de Lisboa, que têm vindo a contar com a participação de
oradores de diversas nacionalidades e de grande qualidade, contribuem já para
projetar o nosso País nos fora internacionais, substituindo “nós” por “laços”, parafraseando Alçada Baptista, e, portanto, criando as pontes necessárias à construção de um Mundo Melhor.
The Lisbon Conferences, in which well-renowned speakers of different
nationalities have participated, already contribute to project our country in international fora, therefore replacing the “we” by “ties” as Alçada Baptista once
said, and creating the necessary bridges for building a Better World.
ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Presidente do Conselho da Administração
da SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento
Chairman of SOFID – Financial Society for Development
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As Conferências de Lisboa são já um marco na marca de Lisboa e irão já na
próxima 4ª edição procurar respostas para as mudanças globais neste futuro
incerto do mundo.
The Lisbon Conferences are already a milestone in the Lisbon brand and in
its 4th edition will look for responses to global changes in this uncertain future
of the world.

VÍTOR RAMALHO
Secretário Geral da UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa
Secretary General of UCCLA – Union of Portuguese Speaking Capital Cities
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A Fundação Calouste Gulbenkian tem apoiado, desde 2014, a realização
das Conferências de Lisboa, porque acredita na sua capacidade para debater de
uma forma séria e objetiva, mas ao mesmo tempo comprometida e enraizada
– nomeadamente a partir de Lisboa, enquanto cidade aberta ao mundo –, os temas globais que determinarão, no futuro próximo, o desenvolvimento do mundo,
da Europa e de Portugal.
The Calouste Gulbenkian Foundation has supported the Lisbon Conferences since 2014, because we believe in their capacity to debate in a serious, objective, committed and well-grounded manner – namely from Lisbon, as a city open
to the world –, the global issues that will define the development of the world,
Europe and Portugal in the near future.
ISABEL MOTA
Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian
President of the Calouste Gulbenkian Foundation
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A Fundação Millenniumbcp apoia a 4ª Conferência de Lisboa sobre a Aceleração das Mudanças Globais e os impactos da pandemia, iniciativa que se enquadra na sua preocupação de promover a reflexão e o debate sobre temas que
impactam em Portugal e na vida dos portugueses.
The Millenniumbcp Foundation supports the 4th Lisbon Conference on the
Acceleration of Global Change and how the pandemic is affecting it, an initiative
that fits our concern to foster the reflection and debate on themes that impact
Portugal and the lives of the Portuguese.

ANTÓNIO MONTEIRO
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millenniumbcp
Chairman of Millenniumbcp Foundation

A ACELERAÇÃO DAS MUDANÇAS GLOBAIS
THE ACCELERATION OF GLOBAL CHANGE

Conferência de Lisboa – 4 _ 2020
Lisbon Conference – 4

_ 203

A FLAD apoia a 4ª Conferência de Lisboa porque acreditamos, ainda mais
neste momento, que é importante pensar, discutir e trocar ideias. E fazê-lo com
uma dimensão internacional e a qualidade e diversidade de opinião que o Clube
de Lisboa nos proporciona.
FLAD supports the 4th Lisbon Conference because we believe, even more
so now, that it is important to think, debate and exchange ideas. And doing this
with an international dimension and the quality and diversity of opinion provided
by the Lisbon Club.

RITA FADEN
Presidente do Conselho Executivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento
President of the Board, Luso-American Development Foundation
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A Reformosa apoia o Clube de Lisboa na realização da 4ª Conferência de
Lisboa sobre a Aceleração das Mudanças Globais, pela atualidade do tema e
pela importância da reflexão e debate sobre grandes questões da atualidade internacional e sobre os seus impactos no planeta e nas pessoas, particularmente
nas gerações mais jovens.
We support the Lisbon Club in holding the 4th Lisbon Conference on the
Acceleration of Global Change, due to the relevance of the topic and the importance of reflecting and debating on major international issues and on their
impact on the planet and on people, particularly the younger generations.
MING CHU HSU
Presidente da Reformosa
Chairperson of Reformosa
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O EuroBic tem vindo a patrocinar as Conferências de Lisboa desde o seu
início, contribuindo deste modo para apoiar o Clube de Lisboa nesta atividade
de promoção da reflexão e debate de alguns dos temas internacionais que mais
impacto têm no desenvolvimento em Portugal.
EuroBic has been a regular sponsor of the Lisbon Conferences since the
beginning, supporting this Lisbon Club activity that aims to promote the reflection and debate of some of the international issues that impact Portugal’s development.
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A transformação tomou o leme do mundo e a velocidade é vertiginosa. Antecipar e preparar a mudança e procurar mitigar os seus impactos, transversais
e globais, na vida das pessoas e na qualidade das democracias, é um desafio que
nos motiva e no qual queremos participar de forma empenhada.
Transformation has taken the helm of the world at lightning speed. To anticipate and prepare for change and to try to mitigate its impacts, cross-cutting
and global, in people’s lives and democracies’ quality is a challenge that motivates us and in which we wish to participate in a committed manner.

LUÍS PAIS ANTUNES
Presidente do Conselho de Administração da PLMJ
Chairman of the Board of PLMJ
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É uma honra podermos apoiar um debate com a importância do tema da 4ª
Conferência de Lisboa – “A Aceleração das Mudanças Globais e os Impactos da
Pandemia”, num momento de incerteza como o que estamos a atravessar e em
que importa refletir sobre o futuro e como o enfrentar.
It is an honour to support a debate with the importance of the theme of
the 4th Lisbon Conference “The Acceleration of Global Change – and how the
pandemic is affecting it”, in a period of uncertainty that summons us to reflect
about the future and on how to face it.

CHOI MAN HIN
Presidente da Comissão Executiva da Estoril Sol III SA
CEO of Estoril Sol III SA
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A Vista Alegre apoia a 4ª Conferência de Lisboa porque considera fundamental a presença nos eventos internacionais onde se discutem os grandes
desafios da humanidade, antecipando assim as alterações que se possam vir a
verificar no comportamento dos agentes económicos e das pessoas em geral.
Vista Alegre supports the 4th Lisbon Conference because in our view it is
essential to be present in international events where the great challenges of
humanity are debated, thus anticipating the changes that may occur in the behaviour of economic agents and citizens in general.

NUNO BARRA
Diretor de Marketing da Vista Alegre
Marketing Director of Vista Alegre
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O Grupo ALTIS apoia a 4ª Conferência de Lisboa pelo seu contributo para
pensar o desenvolvimento sustentável. Não há Turismo sem destinos sustentáveis, nem destinos que se sustentem sem a intervenção programada do Homem.
Este equilíbrio é desafiante e convoca-nos a todos, como cidadãos e, no meu
caso, também como empresário do Turismo.
The ALTIS Group supports the 4th Lisbon Conference for its contribution
to the discussion on sustainable development. There is no tourism without sustainable destinations and there are no successful destinations without a wellplanned intervention. This balance is challenging and requires the engagement
of us all – as citizens and in my case as an entrepreneur in the tourism sector.

RAUL MARTINS
Presidente do Conselho de Administração do Grupo ALTIS
Chairman of the ALTIS Group
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A 4ª Conferência de Lisboa contou com a parceria e o patrocínio das seguintes instituições
The 4th Lisbon Conference counted with the partnership and sponsorship of the following institutions

Parceiros Fundadores | Founding Partners

Câmara Municipal
de Lisboa
Municipality of Lisbon
A Câmara Municipal de Lisboa
é o órgão autárquico do concelho,
constituído por um Presidente
e dezasseis Vereadores eleitos
por sufrágio direto, que tem
por missão definir e executar
políticas que visam a defesa dos
interesses e a satisfação das
necessidades da população local.
Compete-lhe administrar a vida
da cidade, promovendo o seu
desenvolvimento, em todas as
áreas da vida dos cidadãos, como
a educação, o desenvolvimento
social e a habitação, o ambiente
e saneamento básico, o desporto,
a cultura, o turismo, o urbanismo,
os direitos sociais, e a proteção
civil. A Câmara Municipal Lisboa
visa através da atuação dos
seus serviços tornar Lisboa
uma cidade mais participativa,
empreendedora, solidária
e sustentável, apostando ainda
em áreas como a economia,
a mobilidade, a segurança
e a cooperação internacional.
www.cm-lisboa.pt

Instituto Marquês
de Valle Flôr
Institute Marquês de Valle Flôr
Criado em 1951 como instituição
privada de utilidade pública, o
IMVF é uma Fundação para o
desenvolvimento e a cooperação,
tendo iniciado atividade como
Organização Não-Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD)
em 1988 em São Tomé e Príncipe.
A partir dos anos 90 expandiu a
sua ação a outros países, com
predominância aos de língua
oficial portuguesa, e alargou as
áreas de atividade. Os resultados
alcançados tornaram o IMVF
numa entidade de referência
nos domínios da cooperação, da
cidadania global e da reflexão
sobre o desenvolvimento.
www.imvf.org

Câmara de Comércio
e Indústria Portuguesa
Portuguese Chamber
of Commerce
and Industry
A CCIP é uma associação
empresarial privada ao serviço
das empresas portuguesas
desde 1834, que promove em
particular o desenvolvimento dos
seus associados a nível nacional
e internacional. Diariamente
trabalha para apoiar
as empresas associadas no seu
crescimento, afirmando-se como
um parceiro privilegiado para a
internacionalização
da economia nacional
e promotora da ligação entre as
Pequenas e Médias Empresas
(PME) e as grandes empresas.
www.ccip.pt
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ISCTE – Instituto Universitário
de Lisboa
ISCTE – University Institute of
Lisbon
O ISCTE-IUL é uma instituição
pública de ensino universitário.
No âmbito das suas atividades
de ensino, investigação
e prestação de serviços
à comunidade, é uma instituição
universitária que se destina
à formação de quadros
e especialistas qualificados,
cujas competências culturais,
científicas e técnicas
os tornam aptos a intervir
no desenvolvimento sustentado
não só do país, mas também
a nível global. Os seus objetivos
estratégicos são a inovação,
a qualidade, a internacionalização
e o desenvolvimento de uma
cultura empreendedora.
www.iscte-iul.pt
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Sociedade para
o Financiamento
do Desenvolvimento
Financial Society for
Development
A SOFID tem como objetivo
contribuir para o crescimento
económico de países emergentes
e em vias de desenvolvimento,
articulando com os objetivos
e a estratégia do Estado
Português em matéria de
economia, cooperação e ajuda
pública ao desenvolvimento.
Através da oferta de serviços
e produtos financeiros junto
de empresas privadas ou públicas
(desde que geridas
de forma comercial), a SOFID
deve contribuir para o incremento
das relações a nível produtivo
e comercial entre Portugal
e os países emergentes e em vias
de desenvolvimento, de modo
a estimular o seu progresso
económico e social.
www.sofid.pt

Fundação Calouste Gulbenkian
Calouste Gulbenkian Foundation
Nasceu em 1956 como uma
fundação portuguesa para
toda a humanidade, destinada
a fomentar o conhecimento e
a melhorar a qualidade de vida
das pessoas através das artes,
da beneficência, da ciência e da
educação. Com o desenvolvimento
do país, o papel da Fundação foi
redefinido: as prioridades deixaram
de ser apenas portuguesas
ou lusófonas, para passarem
a inscrever-se num quadro
internacional, relacionando-se
com questões globais, como o
diálogo intercultural, as migrações
e a mobilidade, e o ambiente. É
neste contexto que são criados
os Programas Gulbenkian e
os projetos e iniciativas que a
Fundação Calouste Gulbenkian
promove, diretamente ou em
parceria com outras entidades,
para refletir sobre temas da
sociedade contemporânea,
procurando respostas inovadoras
para os problemas do mundo atual.
www.gulbenkian.pt
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União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa
Union of Portuguese Speaking
Capital Cities
A UCCLA é uma associação
intermunicipal de natureza
internacional, sem fins lucrativos,
que tem por objetivo principal
fomentar o entendimento
e a cooperação entre os seus
municípios membros, pelo
intercâmbio cultural, científico
e tecnológico e pela criação
de oportunidades económicas,
sociais e conviviais, tendo em
vista o progresso e o bem-estar
dos seus habitantes.
www.uccla.pt
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Instituto Diplomático
Diplomatic Institute
Criado em 24 de fevereiro de
1994, o Instituto Diplomático
prossegue as atribuições da
Secretaria-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros no âmbito
da organização e preservação do
património e arquivo, promovendo
boas práticas de gestão de
documentos nos serviços e
organismos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros; no âmbito
da formação dos funcionários
diplomáticos e restante pessoal;
e promovendo o estudo e a
investigação por forma a capacitar
os serviços do Ministério em
áreas da sua competência. O
Instituto promove também ações
e publicações que visam um maior
conhecimento do seu acervo e
da sua missão. Tem como visão
ser reconhecido, no âmbito da
sua atuação no quadro da política
externa, como um serviço de
projeção nacional e internacional,
com especial ênfase nas vertentes
da diplomacia pública, de estudos,
da formação de alto nível, da
Biblioteca e Arquivo.
www.idi.mne.gov.pt

Patrocinadores | Sponsors

Fundação Millennium BCP

Reformosa

EuroBic

www.fundacaomillenniumbcp.pt

Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento
www.flad.pt

www.reformosa.pt

www.eurobic.pt

PLMJ

Estoril Sol

Vista Alegre

www.plmj.com/pt

www.estoril-solsgps.com

www.vistaalegre.com

Altis Grand Hotel
www.altishotels.com/PT/
HotelAltisLisboa/Hotel
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O Clube de Lisboa agradece a
todos os que, com o seu trabalho
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Lisboa:
The Lisbon Club acknowledges
the work and dedication of all
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Conference:

As opiniões expressas nos
discursos e artigos desta
publicação são da exclusiva
responsabilidade dos autores
e intervenientes e não
comprometem qualquer
instituição. Pode copiar ou
imprimir o conteúdo desta
publicação, bem como citar ou
reproduzir trechos dos textos
desde que mencione a fonte.
Esta publicação deve ser citada
como “Conferências de Lisboa
(2021). Conferência de Lisboa
4: A Aceleração das Mudanças
Globais — e os impactos da
pandemia. Clube de Lisboa”
The views expressed in speeches
and papers of this publication
are those of the authors and
speakers only and should not be
attributed to any other person
or institution. You may copy and
print this publication, as well as
quoting or using its contents,
provided that the source is
mentioned. This publication
should be cited as “Lisbon
Conferences (2021); Conference
4: The Acceleration of Global
Change – and how the pandemic
is affecting it. Lisbon Club."
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