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SECÇÃO: Cascais
Confer ências do Estoril

Promoção do evento conta com novos
parceiros
O Instituto Transatlântico Democrático (ITD) e a Fundação Cascais aliaram-se hoje à câmara de
Cascais na promoção das Conferências do Estoril, que visam criar um pólo de reflexão de nível
internacional sobre os desafios da globalização.
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A autarquia de Cascais assinou hoje um protocolo com o ITD para que tenham ?um conjunto de
observadores permanentemente presentes nas conferências para posterior publicação das atas?, explicou
o presidente da câmara de Cascais, Carlos Carreiras.
O presidente do ITD, Marcos de Oliveira e Sousa, salientou o ?elevado grau estratégico? da parceria com
a autarquia de Cascais, para realizar um evento que considera ser da maior importância a nível
ginternacional.

Tempo de leitura 2 m

?As conferências do Estoril são um verdadeiro oásis no país. Uma grande iniciativa que coloca Cascais e
o Estoril no centro do que está a ser feito pelo ITD no sentido de promover boas práticas de governação?,
sustentou o responsável.

Pub
Um outro protocolo, também hoje assinado com a Fundação Cascais, determina uma parceria de
entidades para promoção do evento, através de iniciativas com figuras internacionais, nomeadamente
embaixadores estrangeiros em Portugal.
?Temos como propósito promover Cascais e o Estoril em Portugal e no mundo e vamos fazê-lo
aproveitando o grande conhecimento que a Fundação tem?, afirmou o presidente da Fundação Cascais,
Lazlo Cébrian.
Para Carlos Carreiras a realização das Conferências do Estoril são um ?ato de otimismo e esperança,
numa altura em que ao país só chegam más notícias?.
?Mesmo sabendo que o futuro é difícil, orgulhamo-nos de ter montado e apresentado um evento que trará
a Portugal grandes personalidades internacionais. Temos a certeza que este evento dará um contributo
importante para o debate nacional?, frisou Carreiras.
A segunda edição das Conferências do Estoril realiza-se de 04 a 06 de maio e integra quatro painéis
temáticos: Arquitetura da Governação Global, Depois da Crise, Ameaças Globais, Globalização e
Políticas Internas.
Mia Couto, Francis Fukuyama, Jordi Pujol e Nouriel Roubini e o Nobel da Paz e líder da oposição egípcia,
Mohamed ElBaradei, são alguns dos nomes já confirmados para o evento.
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