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10h35 -11h35 
Ter medo do Terrorismo: 

O que mudou na vida dos europeus. 
É possível ser livre perante as atuais ameaças terroristas? 

 
Ana Gomes 

Eurodeputada (Portugal) 
Jarno Limnéll 

Especialista em ciber-segurança (Finlândia) 
Peter Neumann 

International Centre for the Study of Radicalisation 
and Political Violence King’s College London (Alemanha) 

 
Debate moderado por Alexandre Homem Cristo, 

politólogo, ex-aluno LFCL 
 
 
Biografias curtas para apresentação: 
 
Ana Gomes: Membro do Parlamento Europeu desde 2004, tendo sido reeleita em 2009 e 
2014. Diplomata de carreira desde 1980, suspendeu funções em 2003, para se dedicar à 
actividade política. No Parlamento Europeu, os principais temas em que tem trabalhado são: 
Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, Políticas anti-corrupção, Direitos Humanos, 
Segurança e Defesa, Assuntos Externos, e questões de Género. É, actualmente, vice-
presidente de recém-criada Comissão sobre Crimes Financeiros. É uma das individualidades 
portuguesas mais activas no combate à corrupção e na defesa dos direitos humanos. 
 
Jarno Limnéll: Professor de ciber-segurança na Universidade de Aalto (Finlândia) e Professor 
Adjunto na Universidade de Tecnologia de Tampere (Finlândia). É também vice-presidente 
para a ciber-segurança no Insta Group. Desenvolve investigação na área da segurança há mais 
de 20 anos e tem várias obras publicadas nas áreas da estratégia e da segurança e, 
especificamente, da ciber-segurança. É a individualidade mais influente na Finlândia sobre 
este tema e tem sido um dos actores do debate europeu sobre os actuais desafios de 
segurança nos países da UE. 
 
Peter Neumann: Académico e doutorado em Estudos de Guerra pelo King’s College, em 
Londres, Peter Neumann é Professor em Estudos de Segurança no Departamento de Estudos 
de Guerra, e é Director do Centro Internacional para o Estudo da Radicalização, que fundou 
em 2008. Lecciona também em Georgetown University, nos EUA. É autor de vários artigos 
académicos e livros, nomeadamente sobre o terrorismo e a radicalização dentro das 
sociedades ocidentais. Sendo uma das vozes mais respeitadas sobre estas temáticas, é 
colaborador frequente com a imprensa escrita, tais como o New York Times e o Der Spiegel. 
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11h50-13h30 
Refugiados na Europa no século XXI: 

Inconvenientes e vantagens? 
 

Shoshana Fine 
Investigadora, Sciences Po (França) 

Christina Lamb 
Correspondente Internacional Sunday Times (Reino Unido) 

Teresa Tito de Morais 
Presidente Conselho Português de Refugiados (Portugal) 

Inge Bell 
Vice Presidente ONG Terre des Femmes (Alemanha) 

 
Debate moderado Irene Pimentel, historiadora, ex-aluna LFCL 

 
Biografias curtas para apresentação: 
 
Shoshana Fine: Investigadora académica no Centre de Recherches Internationales, de Sciences Po, 
leciona também no Colégio Universitário de Sciences Po desde 2012 e foi nessa instituição onde 
concluiu o seu doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais, tendo investigado acerca 
da governança, das migrações e da segurança das fronteiras na Turquia – investigação que resultou 
numa publicação através da prestigiada editora Palgrave. A sua área de especialização é sobre as 
externalidades das políticas migratórias da União Europeia nos países vizinhos.  
 
Christina Lamb: Correspondente Internacional e autora, Christina Lamb fez cobertura noticiosa e 
reportagens nos lugares mais perigosos do mundo. Foi nomeada Jornalista Jovem do Ano em 1989, 
quando tinha apenas 24 anos. Desde então, foi reconhecida com 14 prémios de grande relevo no 
sector. Venceu, recentemente, um prémio da Agência dos Refugiados das Nações Unidas, referente 
ao seu trabalho sobre as meninas Chibok, na Nigéria. É actualmente Correspondente-chefe 
Internacional do Sunday Times, em Londres, e professora convidada no University College, em 
Oxford. 
 
Teresa Tito de Morais: Fundadora do Conselho Português para os Refugiados (CPR) e presidente da 
direção desde 1991. Com vasta experiência profissional na área das políticas de migrações, foi adjunta 
do representante em Portugal do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) 
e assessora para a informação pública do escritório do ACNUR, em Lisboa, durante mais de uma 
década. Teresa Tito de Morais tem trabalhado na construção de uma agenda nacional pelos direitos 
dos refugiados, tanto a nível jurídico como social. 
 
Inge Bell: Empreendedora da área da comunicação, consultora empresarial e ativista pelos Direitos 
Humanos, particularmente ativa nas questões do tráfico humano e dos direitos das mulheres. Foi 
repórter de investigação na Europa de Leste, reportando no local acerca do crime organizado e do 
tráfico humano. Conferencista em várias universidades e autora de inúmeras obras sobre as 
temáticas em que trabalhou, Inge Bell é também vice-presidente da TERRE DES FEMMES, a maior 
organização na Alemanha para a defesa dos direitos das mulheres. Foi reconhecida, na Alemanha, 
com a Cruz de Mérito. 



 
 
 

Colóquio “Combater os Medos” / Notas para moderação de painel 
 
 

15h00 -16h15 
Alterações climáticas: 

Quais os maiores desafios e como enfrentá-los? 
 

Mattias Goldmann 
Dir. Geral Fores (Forum for Reforms, 

Entrepreneurship and Sustainability) (Suécia) 
Charlotte Fischer 

Green Think Thank Concito (Dinamarca) 
Jorge Moreira da Silva 

Director Geral de Desenvolvimento e Cooperação OCDE (Portugal) 
 

Debate moderado por Carlos da Câmara, 
Climatologista, ex-aluno LFCL 

 
 
Biografias curtas para apresentação: 
 
Mattias Goldmann: CEO do think tank liberal e econologista FORES. Foi eleito, em 2016, como 
a personalidade sueca mais influente na temática da sustentabilidade, e foi nomeado 
Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito pelo governo francês em 2017, em reconhecimento 
pelo seu trabalho na área das alterações climáticas. É uma das individualidades internacionais 
mais activas no sector e reside em Estocolmo, tendo já residido na Suiça, Chile e Quénia. 
 
Charlotte Fischer: É a responsável pelo desenvolvido da CONCITO, think tank ecológico que 
agrega empresas do sector privado com a ambição comum de promover a sustentabilidade 
ambiental. Tem uma vasta experiência na área das relações públicas e comunicação, assim 
como no domínio das políticas públicas. Foi editora política no parlamento dinamarquês e, 
posteriormente, foi deputada pelo Partido Social Liberal dinamarquês. 
 
Jorge Moreira da Silva: É director da área de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, onde 
tem um papel de liderança na promoção dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi, 
anteriormente, conselheiro e gestor de Programas de Desenvolvimento relacionados com as 
alterações climáticas e inovação financeira, no âmbito das Nações Unidas. Desempenhou 
vários cargos políticos, tendo sido ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia (2013-2015), conselheiro do Presidente da República (2006-2009), Secretário de 
Estado da Ciência e do Ensino Superior (2003-2004), eurodeputado (1999-2003) e deputado 
à Assembleia da República em três legislaturas. 
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16h15-17h30 
Inteligência Artificial: 

O que temer no século XXI? 
 

Estela Bicho 
Professora na Universidade do Minho (Portugal) 

Manuela Veloso 
Professora na Carnegie Mellon University, (EUA) (Portugal) 

Charles Thibout 
Investigador do “Institut de Relations Internationales 

et Stratégiques”, Paris (França) 
 

Debate moderado por Jorge Braga de Macedo, 
Economista, ex-aluno LFCL 

 
 
Biografias curtas para apresentação: 
 
Estela Bicho: Professora Associada do Departamento de Electrónica Industrial da 
Universidade do Minho, é membro do Programa MIT Portugal para estudos avançados em 
bioengenharia. É doutorada em Robótica, Automação e Controlo, pela Universidade do 
Minho, tendo a sua investigação sido premiada pela IBM portuguesa. A investigação que 
desenvolve foca-se, principalmente, na implementação de sistemas de controlo neuro-
cognitivos, incluindo interacção e colaboração entre humanos e robots. 
 
Manuela Veloso: Manuel Veloso é Professora de Ciências Computacionais na Carnegie 
Mellon University, nos EUA, onde lidera o departamento de Machine Learning. É uma das 
investigadoras mais reputadas internacionalmente nas suas áreas de investigação, que 
incluem Inteligência Artificial, Robótica, Machine Learning. Fundadora e directora do 
Laboratório de Investigação CORAL, investiga com os seus alunos uma grande variedade de 
robots autónomos, incluindo de serviços de operadoras de comunicação e de futebol. 
 
Charles Thibout: Investigador convidado no IRIS – o instituto francês para a Estratégia e 
Relações Internacionais. A sua área de especialização é no impacto na geopolítica dos 
desenvolvimentos da inteligência artificial, nomeadamente nos EUA. É professor de 
Geopolítica no Instituto Europeu de Jornalismo, em Paris. Colabora com um programa 
informativo de rádio na estação France Culture e publica opinião e análises em Chronik.fr 
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29 Maio: 11h20 -12h30 
Inteligência Artificial: 

Até que ponto é que a inteligência artificial altera a saúde, 
a educação e o mundo do trabalho? 

 
Arlindo Oliveira 

Presidente do Instituto Superior Técnico (Portugal) 
Peter Villax 

empreendedor Hovione, ex-aluno LFCL 
Y-Lan Boureau 

E Investigadora- Unidade de Inteligência Artificial do Facebook NY (França) 
 

Debate moderado por Marta Fajardo, Prof. Aux. do departamento 
de Fìsica do IST e investigadora do Inst de Plasmas e Fusão Nuclear, 

ex-aluna LFCL 
 
 
Biografias curtas para apresentação: 
 
Arlindo Oliveira: Presidente do Instituto Superior Técnico e Professor no Departamento de 
Ciências Computacionais e Engenharia do Instituto. Doutorado em Berkeley, em 1994, as suas 
principais áreas de interesse são Algoritmos e Complexidade, Machine Learning e 
Bioinformática. Trablhou no CERN, nos Laboratórios Cadence e no INESC-ID. É membro da 
Academia de Engenharia e é uma das vozes mais prestigiadas, em Portugal, nesta área, 
colaborando frequentemente com a imprensa. 
 
Peter Villax: antigo aluno do Liceu Francês e é licenciado em Economia e Política pela 
Universidade de Aberdeen. Começou a sua carreira profissional como programador 
informático e ao longo de 35 anos na Hovione trabalhou nas várias empresas do grupo em 
desenvolvimento de produtos. É autor de patentes de invenção e artigos científicos na área 
dos inaladores pulmonares. Presentemente investe em startups na área do dispositivo 
médico e saúde digital. 
 
Y-Lan Boureau: É investigadora no FAIR – Facebook Artificial Intelligence Research. 
Doutorada na Universidade de Nova Iorque e École Normale Supérieure, investigando sobre 
visão computacional e Machine Learning. Tem um pós-doutoramento em psicologia 
experimental e neurociências pela Universidade de Nova Iorque, durante o qual investigou 
auto-controlo e tomada de decisão. O seu trabalho no FAIR tem como prioridade o 
estabelecimento de diálogo e conversações mais positivas. 
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