
 

5ª Conferência de Lisboa 

Crise energética, emergência climática, guerra na Europa, 

aumento da inflação e ameaça de recessão - que mudanças 

e desafios à ordem mundial? 

13 e 14 de outubro | Fundação Calouste Gulbenkian 

 

O convite à reflexão é lançado a diversos especialistas nacionais e 

internacionais* na 5ª Conferência de Lisboa - “Rumo a uma Nova Ordem 

Mundial?”, marcada para os dias 13 e 14 de outubro de 2022 na Fundação 

Calouste Gulbenkian.  

Nos últimos anos, emergência climática agudizou-se, as desigualdades 

aumentaram, as potências regionais tornaram-se mais assertivas, guerras 

provocadas por fundamentalismos identitários, a guerra regressou à Europa, 

inflação e recessão tornaram-se ameaças globais. 

Perante estes desafios, o equilíbrio internacional de poder também se altera. 

“Após um fugaz período unipolar, a competição pela hegemonia aumenta, o 

multilateralismo enfraquece e um novo, ainda difuso, quadro global começa a 

tomar forma. A presente conferência tem por finalidade refletir e debater 

mudanças e desafios da ordem mundial”, avança Fernando Jorge Cardoso, 

diretor Executivo do Clube de Lisboa e professor na Universidade Autónoma de 

Lisboa. 

O debate, marcado pela atualidade, conta com a participação de dezoito 

personalidades nacionais com experiência reconhecida na área, entre as quais 

Luís Amado, Rui Tavares, Graça Carvalho, Jorge Moreira da Silva, Paulo 

Portas, Ana Santos Pinto, Luís Tomé e Daniela Braga, CEO da Defined.ai em 

Seattle. 

A conferência será aberta por António Feijó, presidente da Fundação Calouste 

Gulbenkian; Francisco Seixas da Costa, presidente do Clube de Lisboa e 

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. E será encerrada por 

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e João Gomes 

Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros.  

*Entre os treze participantes internacionais contam-se Harinder Kohli, diretor 

executivo do Emerging Markets Forum; Andrew Sheng, um dos mais 

proeminentes analistas e banqueiros asiáticos, Paul Collier, professor (jubilado) 



de Economia e Políticas Públicas da Universidade de Oxford; Antonia 

Colibasanu, analista de prospetiva do Geopolitical Futures; Rita Babihuga-

Nsanze, economista-chefe da African Finance Corporation; Muto Megumi, vice-

presidente da Agência da Cooperação Internacional do Japão e Soumitra Dutta, 

professor de Negócios e Tecnologia da Universidade de Oxford. 

O evento é organizado pelo Clube de Lisboa e tem o Alto Patrocínio da 

Presidência da República. 

 

Mais informações sobre os painéis temáticos e participantes - Programa  

Site: https://www.clubelisboa.pt/conferencias/conferencias-de-

lisboa/conferencias/5a-conferencia/ 

 

Para a acreditação de jornalistas e marcação de entrevistas queiram 

contactar: 

Marta Roquette | 910 239 193 | mroquette@wlpartners.pt 

Assessoria de imprensa 
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