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Quinta-feira | 23 Nov

Jaime Nogueira Pinto
Politólogo e empresário
Sessão 1

11h30

ORADOR

J

aime Nogueira Pinto (Porto, 1946) é licenciado em
Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e
doutorado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Colabora regularmente na imprensa e nos media
audiovisuais portugueses e internacionais e é autor
de livros de História Portuguesa Contemporânea,
Ciência Política e Relações Internacionais.
É membro da Heritage Foundation (Washington DC),
do Institut d’Études Politiques (Bendern, Liechtenstein), do Le Cercle (Londres) e Académico- Correspondente da Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas (Madrid).
Foi fundador das revistas Política e Futuro Presente,
director do jornal O Século e administrador da Bertrand e é, actualmente, administrador de empresas
nas áreas de consultadoria estratégica e segurança.
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Quinta-feira | 23 Nov

Jaime Gama
ex-presidente da AR e ex-ministro
Sessão 1

11h30

ORADOR

N

asceu em 1947, nos Açores. Licenciado em filosofia pela Universidade de Lisboa. Foi Professor
do ensino secundário e superior e jornalista.
Exerceu diversos cargos políticos até 2011. Foi Presidente da Assembleia da República e Ministro de
vários Governos, com responsabilidade nas áreas da
Administração Interna, Defesa Nacional e Negócios
Estrangeiros. Nesta últimas funções, conduziu as
fases inicial e final da transição de Macau.
Actualmente, é Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação
Francisco Manuel dos Santos, do Conselho de Administração do Novo Banco dos Açores e do Conselho
Geral de Supervisão do jornal digital Observador.
É Chanceler das Antigas Ordens Militares Portuguesas. Integra o Conselho Geral da Universidade de
Lisboa e o Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. É
Doutor Honoris Causa pela Universidade dos Açores.
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Quinta-feira | 23 Nov

José Manuel Fernandes
Jornalista
Sessão 1

11h30

MODERADOR

J

osé Manuel Fernandes nasceu em Lisboa em 1957,
é casado e tem dois filhos. Estudou no antigo Liceu
Pedro Nunes e frequentou o curso de Biologia da
Faculdade de Ciências de Lisboa. Jornalista desde
1976, trabalhou na Voz do Povo e no Expresso antes
de integrar a equipa que fundou o Público, onde
foi subdirector, director adjunto e, de 1998 a 2009,
director.
Foi colunista do mesmo jornal até 2013, tendo mantido
colaborações como comentador em várias rádios e
televisões.
Em 2014 fundou o jornal online Observador, de que
é actualmente publisher.
Foi distinguido, em 1994, com o Prémio Gazeta de
jornalismo ambiental e, em 1998, Grande Prémio do
Clube Português de Imprensa.
É autor de vários livros sobre património natural e
cultural, assim como de reflexão política. A sua obra
mais recente é “Este País não é Para Jovens” (2014)
em colaboração com Helena Matos.
É também professor convidado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.
Anteriormente colaborou com a Escola Superior de
Comunicação Social e com o ISCEM.
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Quinta-feira | 23 Nov

Inês Almeida Garrett
Coordenadora
do Turismo de Portugal na China
14h45

Workshop

ORADORA

L

icenciada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada em Lisboa e pós-graduação
em Empreendedorismo pela INDEG - ISCTE Business
School, foi Diretora-Geral de uma empresa de material didático em Lisboa e trabalhou depois em Pequim,
China, pela AICEP - Agência de Desenvolvimento de
Negócios Portuguesa, de 2006 a 2008.
Regressou a Portugal no final de 2008 e tornou-se
consultora no Invest Lisboa, um projeto resultante
da parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e
a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, com
o apoio da AICEP - Agência Portuguesa de Desenvolvimento de Negócios, com o objetivo de atrair
investidores, oportunidades de negócios e empresas
para a capital.
De 2009 a 2010 foi Vice-diretora do Pavilhão de Portugal na Expo 2010 Shanghai e, de volta a Portugal
em 2011, coordenou o projeto História do Futuro, os
voluntários do TEDxEdges e do Silicon Valley Comes
to Lisbon 2012.
Foi Export Manager na Dan Cake Portugal 2011/2013 e
regressou depois à China, primeiro como DiretoraGeral da Prime Wines Shanghai (Enoport United Wines
SGPS) e depois como Coordenadora do Turismo de
Portugal na China, onde está atualmente.
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Paulo Amaral
Professor Universitário e Empresário
10h00
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Sessão 2

Key Note Speaker

L

icenciado em Engenharia Eletrotécnica de Sistemas
e Computadores pelo IST, é Mestre e Doutor em Sistemas pela Universidade de Paris e possui o Master em
Business and Administration da Universidade Católica.
É professor na Universidade Católica há 22 anos,
na Licenciatura, Mestrado, MBA e Programas para
Executivos (em Gestão da Informação, Gestão do
Conhecimento, Estratégia Empresarial, Consultoria,
Intelligence e Transformação Digital). É também professor de Negócios Electrónicos e Transformação
Digital em França, Bélgica, Suíça e China. Na Católica,
é atualmente coordenador do Mestrado Executivo
em Inovação Digital, tendo sido coordenador do MBA
em Gestão de Informação durante 12 anos.
Trabalhou 10 anos em Engenharia de Sistemas e
Computadores, em Portugal e em França, foi Director de 1ª linha da Portugal Telecom e do Grupo
CGD durante 12 anos e administrador da Sinfic com
o pelouro da internacionalização durante 6 anos.
É, desde há 4 anos, empresário e administrador na
área da hotelaria e promoção turística no Grupo
ExpoMundo. Foi também professor durante 6 anos
na Academia Militar, no Mestrado de Guerra da Informação e Competitive Intelligence, e da Academia
da Força Aérea, no Mestrado para Pilotos Aviadores.
Foi Vice-presidente AFCEA Portugal durante 10 anos.
Colaborou com a NATO como Conselheiro Científico na
área de CyberWarfare e tem efetuado trabalhos de
ataque às redes informáticas de grandes empresas.
O Professor Paulo Amaral publicou dois livros: “Capital
Conhecimento” em Gestão do Conhecimento e “TOP
SECRET” – em Informações e contra-espionagem.
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Sexta-feira | 24 Nov

Jeff Archambault
Presidente da
Jeff Archambault Consulting
10h00

Sessão 2

ORADOR

J

eff criou recentemente a sua própria empresa,
a Jeff Archambault Consulting, como consultor
internacional, após ter trabalhado durante mais de
25 anos na indústria do turismo e lazer para a Walt
Disney Company na Europa. Atualmente, aconselha
executivos em estratégias relativas ao desenvolvimento de neegócios, reputação e influência empresarial, além de responsabilidade social.
É também professor de Negociações e Desenvolvimento de Negócios no programa de Master na
Universidade Sorbonne, em Paris.
Entre 2011 e 2017, o Jeff foi vice-presidente Corporate
Citizenship na Walt Disney Company para a região
da Europa, África e Médio Oriente, responsável pelo
compromisso da companhia pelo desenvolvimento
sustentável. Anteriormente, trabalhou vinte anos
na Disneyland Paris como membro do seu Conselho
Executivo. Antes de se juntar à Walt Disney, foi gestor
financeiro da Apple Computer Europe e trabalhou
também np Bankers Trust em Wall Street e em Los
Angeles.
Jeff Archambault tem um MBA pela Universidade de
Stanford e reside em Paris com a sua mulher e filhos.
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Sexta-feira | 24 Nov

Ming Foong
Diretor Geral China & Online Business
Group, Asia Pacific, Travelport
10h00

Sessão 2

ORADOR

M

ing Foon lidera o negócio da Travelport na
China bem como o Grupo de Negócios Online
da empresa na região da Ásia-Pacífico, sendo responsável por conduzir as respetivas estratégias os
mercados-chave e nos diferentes canais.
Ming iniciou as suas funções na Travelport em 2012,
tendo um importante curriculum, como especialista
de marketing digital e comércio eletrónico, que integra funções na eBay, MSN e Bing.
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Sexta-feira | 24 Nov

Augusto Mateus
ex-ministro e consultor
Sessão 3

14h45

ORADOR

P

residente da Sociedade de Consultores Augusto
Mateus & Associados e consultor estratégico da
Unidade EY-AM&A.
Professor Catedrático convidado do ISEG (1972 e 2014)
com responsabilidades docentes na área da Política
Económica e Política Industrial e Competitividade, ao
nível das licenciaturas e dos mestrados. Professor
em Mestrados e cursos de pós graduação, no quadro
de colaborações com outras instituições de ensino
superior em Portugal e no estrangeiro.
Economista, investigador e consultor na área da
macroeconomia, política económica, competitividade industrial, política de cidades, estratégia empresarial e avaliação de programas e políticas de
desenvolvimento. Destacam-se enquanto áreas de
experiência setorial relevantes: têxtil, vestuário e
calçado, metalurgia e metalomecânica, automóvel,
cultura e economia criativa, consumo e distribuição,
saúde e indústria farmacêutica, habitat (cerâmica,
construção, mobiliário).
Consultor de várias instituições e agências, nacionais
e internacionais, e editor e membro de diversos
conselhos editoriais de publicações técnicas especializadas, nacionais e estrangeiras.
Exerceu os cargos de Secretário de Estado da Indústria e de Ministro da Economia entre 1995 e 1997.
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Sexta-feira | 24 Nov

Natalia Cohen
Recordista Mundial da travessia
do Pacífico
Sessão 4

15h45

ORADORA

A

pós quinze anos a residir e trabalhar em mais
de 60 países, Natalia Cohen, nascida na África
do Sul, escolheu seguir um invulgar, embora fascinante, percurso de vida. A sua larga experiência na
indústria das viagens e turismo inclui a liderança de
tours de aventura, gestão de operações, formação,
voluntariado e coordenação de projetos, bem como
trabalhos na indústria dos mega iates e também no
ecoturismo, tendo gerido uma unidade de alojamento
para Safaris num remoto local da Tanzânia.
A Natália está habituada a estar fora da sua zona de
conforto e desenvolveu as suas próprias técnicas
de adaptação à mudança. O seu conhecimento das
dinâmicas de trabalho em grupo, da importância de
uma atitude positiva e a sua capacidade de viver o
momento, levaram-na a integrar o primeiro team
exclusivamente feminino a remar através do Pacífico
sem qualquer assistência. O team completou este
desafio em janeiro de 2016, tendo batido dois recordes mundiais. Uma aventura de quase 9.000 milhas
desde São Francisco, nos Estados Unidos, até Cairns,
na Austrália, a bordo de um barco a remos de dez
metros. A expedição constituiu, não só um desafio de
condições extremas e perseverança, mas também
uma jornada interior para melhor compreender a
força do espírito humano, a importância de se estar
alinhado com os nossos próprios valores, o desenvolvimento de resiliência mental, a diversidade de
trabalhar em grupo e o simples prazer da viagem.
A visão da Natália é conferir aos outros a capacidade
de atingir o seu potencial, forçar as suas fronteiras
em matéria de autolimitação e ultrapassar os desafios
que a vida lhes impõe.
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Sexta-feira | 24 Nov

Sandra Primitivo
Economista
16h30

Sessão 5

ORADORA

L

icenciada em Economia (1992) e pós-graduada em Estudos
Europeus (1995) pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, é sócia
da Augusto Mateus & Associados e Executive Director da
unidade EY-AM&A .
Iniciou a sua atividade profissional na ANEMM - Associação
Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas
em 1992. Enquanto técnica do Departamento Económico e
Fiscal desenvolveu análises setoriais (metalurgia, metalomecânica, bens de equipamento e indústria automóvel) e
prestou assessoria às empresas na área fiscal e de apoio ao
investimento. Entre 1998 e 2001 foi Diretora do Departamento
de Estudos e Projetos Internacionais, onde desenvolveu e
coordenou projetos de análise de mercados externos realizados, no terreno, em diversos países e sectores industriais.
Na EY-AMA assume atualmente funções de coordenação
para as áreas da avaliação e promoção da eficácia das
políticas e investimentos públicos. Tem mais de 10 anos de
experiência na avaliação de programas e políticas públicas,
tendo coordenado diversas avaliações nos domínios do
apoio à atividade económica, dos programas de desenvolvimento regional e urbano, do emprego e da cooperação
internacional para o desenvolvimento. A análise de impactos
constitui também uma área de competência afirmada, seja
por via da participação em avaliações intercalares e ex post
ou em estudos de análise de impactos de grandes projetos
no território (Novo Aeroporto de Lisboa, Porto de Lisboa,
Projeto de Fins Múltiplos do Alqueva, Sistema de Informação
Cadastral Português).
No âmbito da gestão pública coordenou e participou em
estudos de planeamento estratégico nas áreas do ensino
superior, turismo, emprego, habitação, justiça, cultura e
gestão cadastral.
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Sábado | 25 Nov

Diogo Lacerda Machado
Advogado
e Administrador de empresas
Sessão 6

10h00

ORADOR

D

iogo Lacerda Machado, de 56 anos, é advogado
e gestor de empresas, licenciado em Direito pela
Universidade de Lisboa e com uma pós-graduação
em Direito Comunitário.
É, desde junho deste ano, administrador não executivo da TAP, sendo também presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Pharol SGPS, administrador e
membro da Comissão Executiva da Geocapital, com
sede em Macau, administrador e vice-presidente não
executivo do Banco Mais, com sede em Moçambique,
presidente do conselho de administração do BAO
-Banco da África Ocidental, com sede na Guiné-Bissau, administrador e vice-presidente não executivo
da Caixa Económica de Cabo Verde, entre outros.
Com um vastíssimo curriculum profissional, destaca-se ainda o facto de ter sido, entre Abril de
2016 e julho deste ano, Consultor do Gabinete do
Primeiro-Ministro em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade, e
de ter sido Secretário de Estado da Justiça do XIV
Governo Constitucional.
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