Conferência Gulbenkian
AFIRMAR O FUTURO – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PORTUGAL
Fundação Calouste Gulbenkian
6 e 7 de Outubro 2014
ORGANIZADO EM PARCERIA COM:

1

Políticas Públicas como conhecimento
partilhado
“ (…) as políticas públicas são o principal
instrumento da inteligência colectiva, capaz de
contrariar as desvantagens das nações, seja no
que concerne à escassez de recursos naturais,
seja no peso acumulado de inércias históricas
negativas. As políticas públicas são visões activas
de futuros possíveis, capazes de mobilizar a
sociedade para as tarefas do progresso material,
mas também para o aprofundamento da justiça
e o alargamento da cidadania (. ..).”, ”Razões e
Objectivos”, FCG Newsletter, 158, Outubro 2014, p.9.
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Escolha não exaustiva, mas essencial
1) Instituições, finanças públicas e reformas do
Estado;
2) Economia real e desenvolvimento
sustentável;
3) Políticas sociais;
4) Território, ordenamento e ambiente;
5) Intervenções de enquadramento: Ricardo
Reis, Paul De Grauwe, Mark Blyth, João Lobo
Antunes.
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Um processo que começou antes desta
Conferência e vai prosseguir depois dela
Oradores de muitas Universidades nacionais.
Comentadores com experiência cívica, política,
empresarial.
Quatro seminários de debate entre Maio e Junho
de 2014.
Reunir perspectivas bem fundamentadas sem
filtros prévios.
Prosseguir com contribuições alargadas até à
publicação de dois volumes contendo os
resultados (“Papers”) deste esforço colectivo.
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Uma Conferência enriquecida por
diferentes contributos…
Apresentação dos quatro eixos de políticas
públicas pelos oradores (o público tem acesso
aos sumários-executivos).
Intervenção de comentadores convidados em
quatro painéis.
Intervenção de fundo e de enquadramento
dos oradores-convidados.
Perguntas e esclarecimentos solicitados pelo
público participante.
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… com uma forte limitação em matéria
de tempo
A boa gestão do tempo terá de ser um
compromisso de todos. Uma forma de
cooperação e respeito mútuo.
Tempo para os oradores: 20’ (TED Talk-18’ +
Discurso de Gettysburg-2’).
Tempo para os membros dos painéis: 14’.
Tempo para as perguntas do público 1´.
Sugere-se que sejam escritas (para ficarem
registadas com precisão).
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Depois da Conferência
Consolidação dos textos, integrando
comentários.
Qualquer cidadão interessado pode enviar
sugestões escritas, que serão analisadas e
encaminhadas, através dos dispositivos do
sítio: www.conferencia.gulbenkian.pt
Edição e publicação dos textos (Primavera de
2015).
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públicas, contribuindo para que Portugal mereça ter futuro.
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