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As Conferências de Lisboa são 
um evento internacional bienal, para 
promover o debate sobre o desenvol-
vimento. 

A escolha do tema do desenvolvi-
mento como foco das Conferências 
de Lisboa permite uma reflexão po-
lítica continuada e abrangente sobre 
as principais questões da agenda 
internacional, com realce para as 
da sustentabilidade dos modelos de 
crescimento, as da governação e as 
da paz e segurança internacional. Lis-
boa acolhe, assim, a 2ª edição destas 
conferências, projetando-se como 
lugar de reflexão e debate sobre os 
grandes temas do desenvolvimento e 
da atualidade internacional.

O desenvolvimento mantém-se 
hoje como um dos temas centrais da 
agenda política internacional, com a 
presença de duas tendências relevan-
tes: por um lado, o agravamento dos 
problemas de sustentabilidade susci-
tado pelos modelos tecnológicos e de 
crescimento dominantes; por outro, 
o aprofundamento e aceleração do 
processo de globalização económi-
ca. Ambos os fenómenos acentuam 
preocupações globais, que transcen-
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para membros os participantes das 
diversas edições das Conferências. 
Esta iniciativa pretende promover 
Lisboa como espaço privilegiado para 
o lançamento de pontes de diálogo e 
entendimento global. 

O projeto das conferências de 
Lisboa junta diversas organizações 
e parceiros através de um trabalho 
sistemático e contínuo que alimenta 
a produção de conhecimento, a de-
cisão política, a reflexão e o debate 
sobre temas do Desenvolvimento. É 
promovido pela Câmara de Comércio 
e Indústria Portuguesa, Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Fundação Portugal-
-África, Instituto Marquês de Valle 
Flor, ISCTE-Instituto Universitário 
de Lisboa, SOFID- Sociedade Finan-
ceira de Desenvolvimento e UCCLA 
- União das Cidades Capitais de Lín-
gua Portuguesa, às quais se juntou 
a Fundação Calouste Gulbenkian na 
qualidade de entidade acolhedora das 
conferências.

dem fronteiras geográficas e políti-
cas. Assim, hoje, o desenvolvimento 
é cada vez menos entendido como 
uma fronteira Norte-Sul e cada vez 
mais percecionado como problema 
que afeta o conjunto das geografias e 
dos diversos países. A introdução dos 
conceitos de universalização e sus-
tentabilidade na Agenda 2030, com 
metas a atingir em todos os países, é 
reflexo desta mudança.

Na 2ª Conferência de Lisboa de-
batemos o significado atual do de-
senvolvimento e as tendências que 
enformam a sua globalização. Que re-
configurações geoeconómicas ocor-
rem e que impacto das negociações 
bilaterais em curso? Que tendências 
se apresentam no quadro Norte-Sul? 
Que ameaças globais de segurança 
decorrem dos fenómenos de terroris-
mo e radicalismo identitário? Que de-
safios para o projeto de integração e 
para o papel da União Europeia como 
ator global? Que implicações têm es-
tes processos na cooperação interna-
cional e no desenvolvimento?

Na 2ª Conferência de Lisboa é 
igualmente lançado o Clube de Lis-
boa, para o qual serão convidados 



The Lisbon Conferences are an 
international biennial forum to promote 
the debate on Development. 

The endorsement of Development 
as the central focus of the Lisbon 
Conferences allows for an ongoing and 
overall reflection on the main issues in 
the international agenda, in particular 
on the sustainability of growth models, 
governance and international peace 
and security. Lisbon hosts once again 
this conference, positioning itself as a 
central reference for debate on major 
development and international issues.

Development has kept its relevance 
as a central issue in the international 
political agenda, with the emergence of 
two important trends: on the one hand, 
the intensification of sustainability 
concerns raised by the dominant 
technological and growth patterns; 
on the other hand, the deepening and 
accelerating process of economic 
globalisation. Both phenomena 
accentuate global concerns that 
transcend geographic and political 
boundaries. Therefore, Development is 
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in the several Lisbon conferences are 
invited to this initiative, which aims to 
promote Lisbon as a privilegied place 
to contribute to increased bridges of 
understanding and global dialogue.

The Lisbon Conferences’ project 
gathers several organisations and 
partners through ongoing systematic 
efforts that can contribute to increased 
knowledge, informed decision-making, 
innovative thinking and debate on 
Development-related issues. It is 
implemented by the following entities: 
the Portuguese Chamber of Commerce 
and Industry, the Municipality of 
Lisbon, the Portugal-Africa Foundation, 
the Institute Marquês de Valle Flor, the 
ISCTE-Lisbon University Institute, the 
Development Finance Society (SOFID) 
and the Lusophone Countries’ Capitals 
Union (UCCLA), with the Calouste 
Gulbenkian Foundation as host 
institution.

less and less perceived within a North-
South dichotomy and increasingly 
understood as a shared challenge that 
affects all geographies and countries. 
The inclusion of universality and 
sustainability concepts in the Global 
2030 Agenda, including targets to me 
met by all countries, reflects these 
major changes.

The 2nd edition of the Conferences 
addresses the present meaning of 
Development and the current dynamics 
that inform its globalisation. What 
geo-economic reconfigurations are 
occurring globally and what is the 
importance of bilateralism? Which 
trends can be forwarded in the North-
South geography? How are identity 
radicalism and terrorism increasing 
global security threats? What future 
for the European Union project and 
for its role as global player? What are 
the implications of these processes 
on international cooperation and 
development?

In this conference the “Lisbon 
Club” is also launched. The participants 
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Mai 5 May 5
Quinta-feira Thursday

Acreditação dos participantes > 9h00
Accreditation of the participants from  > 9h00 onwards

9h30 > 10h30
Abertura Opening
Artur Santos Silva, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian. President, Calouste  
Gulbenkian Foundation. Luís Amado, Presidente da Comissão de Organização das Confe-
rências de Lisboa. Chairman of the Lisbon Conferences. António Guterres, Primeiro-Minis-
tro (1995-2001) e Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (2005-2015) – 
mensagem de vídeo. Prime-Minister (1995-2001) and United Nations High Commissioner for  
Refugees (2005-2015) – video message.  Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia 
da República. President of the Portuguese Parliament.

> Pausa-café > Coffee-break

CONCEITOS GLOBAIS GLOBAL CONCEPTS

11h00 > 13h00 
Painel 1 Panel 1
Desenvolvimento sustentável e globalização
Sustainable development and globalisation
O desenvolvimento tem sofrido mudanças concetuais e de abordagem resul-
tantes da globalização. A aprovação da Agenda 2030 confirmou a sua univer-
salização a todos os Estados, e a necessária sustentabilidade obriga todos os 
países, em particular os mais industrializados, a internalizar objetivos antes es-
pecíficos às negociações climáticas.
Que implicações a “universalização” e a “sustentabilidade” têm para o desenvol-
vimento e a sua governança? Como impacta este cenário na cooperação para 
o desenvolvimento?

Development is suffering a change of approach and scope as a result 
of globalisation. The recent approval of the 2030 Agenda confirmed its 
universalisation, enlarging its scope to every nation; sustainability has also 
been reinforced, obliging all countries, particularly the more industrialised, to 
internalize goals that before were usually specific to climate change negotiations.
What are the implications of “universalisation” and “sustainability” to development  
and its governance? How does this scenario impact on development cooperation?



Khalid Malik, ex-Diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano, Nações Uni-
das. Former Director of the Human Development Report Office, United Nations. Catarina de 
Albuquerque, Diretora Executiva da Parceria Global Sanitation and Water for All. Executive 
Director, Sanitation and Water for All Global Partnership. Mónica Ferro,  Docente do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas - ISCSP. Lecturer at the Higher Institute of Social and 
Political Sciences. Fernando Jorge Cardoso, Coordenador da Comissão Executiva das Confe-
rências de Lisboa. Coordinator, Executive Committee of the Lisbon Conferences.
CHAIR: Vítor Ramalho, Secretário-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa 
- UCCLA. Secretary-General of the Lusophone Countries’ Capitals Union - UCCLA. 

> Pausa-almoço > lunch-break

POLÍTICAS GLOBAIS GLOBAL POLICIES

14h30 > 16h00
Painel 2 Panel 2
Reconfigurações geoeconómicas
Geo-economic reconfigurations
Ao longo deste século o curso do desenvolvimento decorre de profundas mu-
danças nos padrões de comércio e investimento. Estas mudanças, fortemente 
influenciadas pelo crescimento da China e de outras economias emergentes na 
primeira década, acontecem hoje sob condições de grande incerteza nos mer-
cados petrolíferos e de desempenhos macroeconómicos erráticos.
Quais as principais tendências da economia mundial? Que transformações 
ocorrem na arquitetura económica global? Qual o impacto destes fenómenos 
no desenvolvimento?

Across the present century development is being reconfigured alongside 
with deep changes in trade and investment patterns. These changes, strongly 
affected by the growth of China and other emerging economies in the first 
decade, continue today under deep uncertainty due to oil markets volatility and 
erratic macroeconomic performances.
What major trends are we witnessing on the world economy? How is the global 
economic architecture being transformed? How does this impact on development?

Harinder Kohli, Presidente do Centennial Group International e do Emerging Markets Forum, 
Washington D.C. President, Centennial Group International and Emerging Markets Forum, 
Washington D.C. António Costa e Silva, Presidente executivo da Partex Oil & Gas. Executi-
ve Chairman, Partex Oil & Gas. José Manuel Félix Ribeiro, Economista, Fundação Calouste  



Gulbenkian. Economist, Calouste Gulbenkian Foundation.
CHAIR: António Rebelo de Sousa, Presidente da Sociedade para o Financiamento do Desen-
volvimento – SOFID. Chairman, Development Finance Society - SOFID

> Pausa-café > Coffee-break

16h30 > 18h00
Painel 3 Panel 3
Entre bilateralismo e protecionismo
Bilateralism versus protectionism
Enquanto as negociações multilaterais de comércio se arrastam, os EUA con-
cluíram acordos bilaterais no Pacífico (com a exclusão da China), a Parceria 
Trans-Pacífico (TPP), e estão prestes a concluir um acordo no Atlântico com a 
União Europeia, a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), 
esta última com um entendimento regulatório de impacto global.
Qual o impacto destas iniciativas na relação entre multilateralismo e protecionis-
mo? Que implicações para a China e outras economias emergentes do G20? E 
para os países mais pobres?

As global trade talks remain stacked, the USA moved to conclude bilateral 
negotiations in the Pacific (China excluded), the Trans-Pacific Partnership 
(TPP), and are on the verge of concluding a deal with the EU in the Atlantic, 
the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), this one bringing 
regulatory measures that will have a strong global impact.
What impact these initiatives may cause on the balance between multilateralism 
and protectionism? What are the implications for China and other G20 emerging 
economies? And for poor countries?

Claire Reade, Conselheira sénior, Arnold & Porter, Washington D.C. Senior Counsel, Arnold & 
Porter, Washington D.C. Eveline Herfkens, Investigadora principal, School of Advanced Inter-
national Studies, Universidade John Hopkins, Washington D.C. Senior Fellow, School of Advan-
ced International Studies, John Hopkins University, Washington D.C. Vital Moreira, Professor 
da Universidade de Coimbra. Professor University of Coimbra.
CHAIR: Bruno Bobone, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Presi-
dent, Portuguese Chamber of Commerce and Industry



18h00 > 19h00
Mesa Redonda Round Table
Lisboa na globalização
Lisbon and Globalisation
Lisboa como espaço privilegiado para o debate e o estabelecimento de pontes 
de entendimento entre Portugal, a Europa e atores de outros continentes. 
Criação do Clube de Lisboa.

Lisbon as a privileged location for debating and establishing bridges of 
understanding between Portugal, Europe and players in other continents.
Launching of the Lisbon Club.

Luís Amado, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros. Former Minister of Foreign Affairs Paulo 
Portas, ex-Vice Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros.  Former Deputy Prime 
Minister and Minister of Foreign Affairs. António Monteiro, ex-Ministro dos Negócios Estran-
geiros. Former Minister of Foreign Affairs.
CHAIR: Hélder de Oliveira, Diretor executivo da Fundação Portugal-África. Executive Direc-
tor, Portugal-Africa Foundation.

20h30 > 22h30
Jantar da Conferência Conference Dinner

Mai 6 May 6
Sexta-feira Friday

GEOGRAFIAS GLOBAIS GLOBAL GEOGRAPHIES

9h00 > 10h30
Painel 4 Panel 4
Um Norte-Sul de fronteiras difusas
A North-South of elusive borders
A globalização tornou as fronteiras Norte–Sul mais difusas, em resultado de 
taxas de crescimento elevadas no Sul, do aumento de fluxos migratórios, e da 
evidência de desigualdades entre e dentro dos países. Hoje, porém, a procura 
de matérias-primas e energia, que foi crucial para financiar mudanças econó-
micas nos países mais pobres, abrandou consideravelmente.
São sustentáveis as taxas de crescimento em África e noutras regiões? Que 
motores de crescimento além das matérias-primas são viáveis nos países mais 
pobres? A narrativa Norte-Sul é ainda pertinente?



Globalisation is making North-South borders more scattered and elusive, as 
stronger growth rates in the South continue, migration flows increase, and 
inequality become more visible across every nation. Furthermore, the strong 
demand of commodities and energy that was crucial to finance economic 
transformation in several developing countries has slowed down considerably. 
Are the strong growth rates in Africa and other regions sustainable? What drivers  
of growth can be envisaged in poor countries other than selling commodities? 
Is the N–S narrative still pertinent?

Rajat Nag, Investigador sénior, India’s National Council of Applied Economic Research, Nova Deli. 
Senior Fellow, India’s National Council of Applied Economic Research, New Delhi Adebayo 
Olukoshi, Diretor do Escritório Regional para África, International IDEA, Adis Abeba. Director, 
Africa Regional Office, International IDEA, Addis Ababa. Guillermo Perry, Professor de Econo-
mia da Universidade dos Andes, Bogotá. Professor of Economics, University Dos Andes, Bogotá.
CHAIR: Paulo Telles de Freitas, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Mar-
quês de Valle Flor - IMVF.  President, Institute Marquês de Valle Flor - IMVF. 

> Pausa-café > Coffee-break

11h00 > 13h00
Painel 5 Panel 5
A globalização das ameaças de segurança
Security threats turn global
O esbatimento das linhas de fronteira Norte-Sul e a globalização favoreceram a 
difusão de ameaças de segurança. Guerras como as do Iraque, Síria, Afeganis-
tão, Iémen ou Líbia não causam somente desastres humanitários, deslocados e 
refugiados; elas também contribuem e/ou resultam de radicalismos e terroris-
mos identitários, que ameaçam a segurança e vidas à escala global.
Como impactam estes conflitos no equilíbrio segurança - liberdade em países 
democráticos? Como afetam a solidariedade e a cooperação para o desenvol-
vimento?

The elusiveness of North-South borders favour the spread and globalisation of 
security threats. Wars in Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen or Libya not only cause 
humanitarian disasters, forced displacement and refugees; they also contribute 
and result from terrorism or identity radicalism, which are occurring at a global 
scale, threatening human security all over the world. 
How do these conflicts impact on the security vs. freedom balance on 
democratic societies? How do they affect development cooperation and 
international solidarity?



Tariq Ramadan, Professor de Estudos Islâmicos, Universidade de Oxford. Professor of Islamic 
Studies, Oxford University. Graeme Wood, Jornalista e professor na Universidade de Yale. Jour-
nalist and Lecturer, Yale University. Roland Marchal, Investigador sénior do Centro Nacional 
de Investigação Científica, CERI/Sciences Po, Paris. Senior Research Fellow, National Cen-
tre for Scientific Research, CERI/Sciences-Po, Paris. Bruno Cardoso Reis, Investigador sénior 
do Instituto de Ciências Sociais, Universida de de Lisboa. Senior Researcher, Institute of Social 
Sciences, University of Lisbon
CHAIR: Alberto Laplaine Guimarães, Secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa. Gene-
ral-secretary of the Lisbon Municipality.

> Pausa-almoço > Lunch-break

ATORES GLOBAIS GLOBAL PLAYERS

14h30 > 17h30
|16h00 > 16h30 Pausa-café > Coffee-break|
Painel 6 Panel 6
A encruzilhada europeia
The European Union at a crossroads
A União Europeia está hoje numa encruzilhada. Apesar do peso no comércio 
e na cooperação, o crescimento do populismo antieuropeu e da xenofobia, 
as clivagens Norte-Sul e Leste-Oeste entre Estados membros sobre a dívida 
soberana e a crise dos refugiados, as restrições à liberdade de movimentos e a 
ameaça de saída do Reino Unido prejudicam o seu papel de ator global.
Pode a União Europeia permanecer um ator global quando o projeto europeu 
está em risco? Qual o futuro da UE como principal parceiro na cooperação para 
o desenvolvimento?

European integration is currently at a crossroads. Notwithstanding its weight 
on trade and cooperation, the rise of anti-EU populism and xenophobia, the 
North-South and East-West cleavages amongst member states over sovereign 
debt and the refugee crisis, the national restrictions to freedom of movement 
and the threat of a “Brexit”, all hamper its role as a global player.
Can the European Union remain a global player under the pressure of the current  
crisis? What consequences for EU’s role as a major development cooperation 
partner?

Viriato Soromenho-Marques, Professor da Universidade de Lisboa. Professor, University of  
Lisbon.  Anne-Marie Le Gloannec, Diretora de investigação, Sciences Po, Paris. Director of Research,  
Sciences Po, Paris. Marina Costa Lobo, Investigadora sénior do Instituto de Ciências Sociais, 



Universidade de Lisboa. Senior Researcher, Institute of Social Sciences, University of Lisbon.  
Geert Laporte, Vice-Diretor do European Centre for Development Policy Management  
- ECDPM, Maastricht. Deputy Director, European Centre for Development Policy Management  
- ECDPM, Maastricht. Francisco Seixas da Costa, Embaixador. Ambassador.
CHAIR: Luís Reto, Reitor do ISCTE-IUL. Rector, ISCTE-IUL

17h30 > 18h00
Encerramento Closing
Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Mayor of Lisbon. Au gusto Santos  
Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Minister of Foreign Affairs. 
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