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Lisboa, 27 out (Lusa) – Francis Fukuyama e Jordi Pujol são dois dos oradores confirmados
para a segunda edição das Conferências do Estoril que vai decorrer entre 04 e 06 de maio de
2011, no centro de congressos da localidade, foi hoje anunciado.
A iniciativa pretende constituir-se como um pólo de reflexão de nível internacional sobre os
desafios da globalização e nesta segunda edição tentar-se-á “internacionalizar cada vez mais
as conferências”, declarou o presidente da Comissão Executiva, Milton Correia de Sousa.
Num encontro com jornalistas, o responsável referiu as deslocações para “trazer pessoas de
fora para (assistirem) as conferências” à Bélgica, Holanda, China e Estados Unidos. Estão
previstos contactos com políticos e empresários, mas também professores universitários e
embaixadores.
Milton Correia de Sousa indicou ainda que, sendo um dos objetivos dar às conferências
“sustentabilidade no tempo”, procura-se “envolver empresas no processo”, quer
portuguesas, quer internacionais.
Bernardo Corrêa de Barros, da Câmara de Cascais, um dos organizadores, disse que a edição
de 2013 “é uma certeza”, indicando uma nova parceria este ano da Roterdam School of
Management como “um resultado da primeira edição” em 2009.
Outro dos apoios este ano é o da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal.
O modelo da primeira edição vai manter-se, incluindo conferências dos principais oradores e
painéis, que em 2011 terão como temas específicos a economia, arquitetura global,
segurança e terrorismo, sustentabilidade e políticas locais.
Novidade é a “academia”, sessões dedicadas a estudantes universitários, que terão assim um
contacto mais próximo com os oradores.
Além dos referidos Francis Fukuyama, que declarou o “fim da História” perante a
universalização da democracia liberal, e do ex-presidente do governo autónomo da
Catalunha (1980-2003) Jordi Pujol, está confirmada a presença do antigo secretário-geral
adjunto da ONU e diretor do Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa
(UNITAR) Carlos Lopes.
Nouriel Roubini, professor de Economia e Negócios Internacionais na Universidade de Nova
Iorque, que a revista Fortune nomeou como um dos 10 novos gurus a conhecer, Wang
Gungwu, presidente do Instituto Leste Asiático e Matlotleng Matlou, especialista em
migrações e presidente do Instituto África da África do Sul são outros dos oradores já
confirmados.
As conferências continuarão a atribuir um prémio literário a publicações que incidam sobre a
globalização, no valor de 75 000 euros, e um prémio de investigação no valor de 15 000
euros.

