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Sofia Colares Alves é Representante da 
Comissão Europeia em Portugal desde 2016.

Advogada experiente, entrou na Comissão 
Europeia em 2003 e exerceu funções 

primordialmente no Tribunal de Primeira 
Instância das Comunidades Europeias, na 

Direção-Geral de Concorrência e no gabinete 
do Vice presidente Joaquín Almunia.

Em maio de 2015, foi destacada para a 
Autoridade da Concorrência Portuguesa, em 
Lisboa, na qualidade de chefe de gabinete 
incumbida de prestar aconselhamento ao 

respetivo Conselho.



Zita Martins é 
Astrobióloga, Professora 
Associada no Instituto 

Superior Técnico, e
Co-Diretora do Programa

MIT-Portugal.



Humberto Delgado Rosa é diretor 
para o capital natural da DG 

Ambiente, Comissão Europeia, 
desde novembro de 2015. Foi 

Secretário de Estado do Ambiente 
do Governo de Portugal de março 

de 2005 a junho de 2011. É 
doutorado em biologia evolutiva e 

licenciado em biologia pela 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.



Zita Martins é 
Astrobióloga, Professora 
Associada no Instituto 

Superior Técnico, e
Co-Diretora do Programa

MIT-Portugal.



Telmo Baltazar é Licenciado em 
Relações Internacionais e Pós-
Graduado em Administração de 

Empresas na sua cidade de Lisboa.
Ingressou na Comissão Europeia 

em 1995. Em novembro de 2019, a 
Comissão nomeou-o para o cargo 

de Conselheiro Principal para 
"Comunicação Corporativa e 
Política" na Direção-Geral da 

Comunicação.

Saiba mais sobre este orador aqui & aqui.

https://www.international.ucla.edu/ccs/article/71967
https://www.wort.lu/pt/mundo/telmo-baltazar-o-sucesso-de-cristiano-ronaldo-tambem-e-resultado-da-uni-o-europeia-5da8b9cbda2cc1784e34dde7


ORADORES



Kim Kreilgaard é Chefe da Representação em 
Portugal do Grupo BEI desde 1 de Agosto de 

2016.
Concluiu MBA na Universidade de Trier, na 

Alemanha.
Com início de carreira no Commerzbank AG e 

no GTZ (Agência Alemã de Ajuda ao 
Desenvolvimento), na Alemanha, assumiu 

funções no Banco Europeu de Investimento 
(BEI, Luxemburgo), desempenhando vários 

cargos de chefia, nomeadamente, da Divisão 
Operações Capital de Risco (no FEI), da Divisão 
de Financiamento de Pesquisa e Inovação na 

Europa, das Operações na Polónia, na 
Alemanha, no Báltico e nos Países Nórdicos.



Kim Kreilgaard é Chefe da Representação em 
Portugal do Grupo BEI desde 1 de Agosto de 

2016.
Concluiu MBA na Universidade de Trier, na 

Alemanha.
Com início de carreira no Commerzbank AG e 

no GTZ (Agência Alemã de Ajuda ao 
Desenvolvimento), na Alemanha, assumiu 

funções no Banco Europeu de Investimento 
(BEI, Luxemburgo), desempenhando vários 

cargos de chefia, nomeadamente, da Divisão 
Operações Capital de Risco (no FEI), da Divisão 
de Financiamento de Pesquisa e Inovação na 

Europa, das Operações na Polónia, na 
Alemanha, no Báltico e nos Países Nórdicos.



Inês Santos Silva é 
Managing Partner da Aliados 
Consulting e co-fundadora

da Portuguese Women
in Tech.



Diogo Faro é
comediante, viajante tanto 
quanto pode, e um razoável 
apreciador da vida boémia. 

Ah, e acredita que os 
Direitos Humanos são uma 

coisa mais ou menos 
decente pelas quais nos 

devemos bater.



Diogo Queiroz de Andrade é
jornalista.

Acabou de lançar o Forum.eu. 
Estuda e escreve sobre a 
intersecção da tecnologia, 

geopolítica e cultura.

A opinião do desafiador aqui, aqui, aqui & aqui.

https://eco.sapo.pt/opiniao/a-ameaca-tecnologica-aos-direitos-humanos/
https://eco.sapo.pt/opiniao/o-primado-da-geopolitica/
https://eco.sapo.pt/opiniao/a-politica-da-ue-para-a-inteligencia-artificial/
https://eco.sapo.pt/opiniao/a-europa-digital-e-dos-cidadaos/


Filipe Caetano é
Editor Internacional da TVI. 

Formado em Comunicação Social 
pela Escola Superior de Jornalismo 
do Porto e doutorado em Ciência 
Política pelo ISCTE-IUL. Jornalista 

com experiência em imprensa 
escrita, rádio, online e televisão. 
Especializado em assuntos de 

política internacional. Responsável 
pelo Podcast Globalistas.











João Vacas é licenciado em Direito, pós-graduado 
em Ciências Políticas e Internacionais, mestre em 

Política Internacional e doutorando
em Ciência Política.  

Foi advogado, consultor em propriedade industrial, e 
assessor jurídico e político e chefe do gabinete de 

deputados ao Parlamento Europeu. 
Exerceu funções na Representação Permanente de 
Portugal junto da União Europeia como conselheiro 

técnico para o trabalho e emprego, educação, 
juventude e desporto. 

É consultor na Abreu Advogados, trabalhando como 
jurisconsulto principalmente em questões 

relacionadas com assuntos europeus e relações 
institucionais, e docente do Instituto de Estudos 
Políticos da Universidade Católica Portuguesa.





Leituras recomendadas pela desafiadora aqui & aqui.

https://ec.europa.eu/culture/policies/strategic-framework-eus-cultural-policy
https://ec.europa.eu/culture/policies/international-cultural-relations










LEITURAS RECOMENDADAS

Prioridades políticas da Comissão von der Leyen

Plano de recuperação da Europa

Pacto Ecológico Europeu

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt


CÓDIGO DE CONDUTA
O evento terá lugar num ambiente descontraído, e o objetivo
será que todos se divirtam enquanto trocam ideias sobre a
União Europeia. A diversidade de opiniões é um elemento
chave deste evento. As críticas serão uma parte importante,
mas devem ser sempre feitas num tom construtivo. Insultos
ou qualquer outro tipo de desrespeito a oradores ou outros
participantes não será tolerado e será punido com a
expulsão da sala do evento.


