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CIDSENIOR 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2021 

 

Sem ignorar as limitações causadas pela pandemia que tem assolado o 

Mundo, mas determinados em seguir avante com um programa de 

actividades que faça sentido e responda às preocupações dos membros 

do CIDSENIOR e de todos aqueles que nos têm distinguido com a sua 

amizade e colaboração e seja digno das “performances” alcançadas nos 

nossos primeiros anos de vida, apresentamos as iniciativas já encetadas 

em Janeiro passado para terem continuidade ao longo de 2021, quer as 

que já têm uma tradição estabelecida – as “Conferências do Chiado” e os 

“Debates da Hora”- quer as que recordam os estudos, desenvolvidos no 

início da nossa actividade, mas que não houve hipótese de retomar 

desde então. 

Enquanto a situação da pandemia em Portugal não der garantias de 

estar resolvida a um nível satisfatório, as actividades a seguir elencadas 

serão desenvolvidas no formato de videoconferência. 

1. Conferências do Chiado 

Em Fevereiro passado avançamos com o 4º Ciclo das Conferências, 

iniciando-as com o Dr. António Capucho, personalidade distinta e que 

honrando a sua carreira política, expôs as suas propostas para a revisão 

da legislação concernente às eleições legislativas, “Reforma da Lei 

Eleitoral para a Assembleia da República”. 

Em Março foi a vez da Professora Maria do Carmo Fonseca, 

investigadora insigne e com largas responsabilidades na coordenação 

da pesquisa em matéria oncológica, que nos propôs o tema “Será 

possível prevenir o cancro?”. 

No mês de Abril tivemos de novo a amiga e qualificadíssima presença  

do Professor Adalberto Campos Fernandes que abordou temas 

essenciais na área da saúde, de tão crucial importância nos tempos 

atuais. 
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Contamos apresentar no mês de Maio uma das figuras mais marcantes 

da engenharia portuguesa, o Professor José Tribolet . O tema ainda não 

está concretizado. 

Em Junho está prevista a participação de outra das figuras mais 

prestigiosas da investigação portuguesa, a Professora Elvira Fortunato, 

cuja carreira com sucessos marcantes nos domínios da eletrónica 

transparente e da eletrónica a partir do papel, lhe granjeou prémios de 

alto relevo no plano internacional e em Portugal acaba de ser nomeada 

Prémio Pessoa-2020. 

Depois da pausa de Verão tudo aponta para, em Outubro, dispormos da 

amiga presença do Dr. José Manuel Félix Ribeiro, um notável 

economista, especialista em estudos de prospectiva, que em diversas 

oportunidades nos tem brindado com a sua qualificadíssima 

colaboração. 

Esperamos ainda contar, em Novembro, antes da pausa natalícia, com 

uma importante figura de intelectual, com nome feito na investigação 

cientifica e na intervenção cultural – o Professor Eng. Jorge Calado. 

E se tudo correr bem, como esperamos, contamos atingir no fim de 2021 

a bonita meta, temporária aliás, das 42 Conferências realizadas. 

2. Debates da Hora 

Mesas Redondas sobre temas da maior atualidade e importância, quer 

para Portugal, quer para a Europa e o Mundo, vão retomar uma maior 

regularidade. 

Começámos 2021 com o Debate sobre a “Transição Energética a realizar 

em Portugal”, em que contámos com a moderação do Professor Tiago 

Domingos e as intervenções qualificadas dos Professores Luís Mira 

Amaral e Júlia Seixas e do Engenheiro António Vidigal. 

Em Fevereiro, não podíamos deixar de chamar a capítulo na conjuntura 

actual uma mesa de alto gabarito, de créditos na saúde, com a 

moderação e a participação activa do Professor Adalberto Campo 

Fernandes, acompanhado pelo Professor Manuel Carrageta e os Dr. 

Vitor Ramos e Maria da Luz Leite Castro. 
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Em Março tivemos uma Mesa de luxo, discutindo as condições de 

recuperação da economia portuguesa ao longo da corrente década. 

Nicolau Santos moderou o Debate, que contou com a presença do Dr. 

João Salgueiro, que dispensa adjetivos, e dos Professores João Ferreira 

do Amaral e Ricardo Paes Mamede. 

Em Abril tivemos uma Mesa Redonda sobre o melhor aproveitamento a 

dar à disponibilidade de minerais raros no subsolo português, que 

podem e devem ser utilizados, depois de adequada metalurgia, como 

matéria-prima na produção da indústria de equipamentos da 

previsivelmente florescente economia e sociedade digital. Para já 

contamos com a indispensável colaboração do Professor Amílcar 

Soares, que será também moderador, da Professora Maria João Pereira, 

Professor António Mateus e do Dr. Carlos Nogueira. 

Para 13 de Maio, programamos um Debate sobre “Vacinas”. Trata-se de 

um tema da maior atualidade, não só em Portugal como na Europa e no 

Mundo. Os qui-pro-quos que têm estado associados à escala global, à 

contratação e ao fabrico das vacinas do coronavírus e à sua distribuição 

pelos países carentes ( que são praticamente todos) e, no plano interno, 

à notória incompetência com que o “dossier” foi  gerido, até cair 

finalmente e felizmente sob a alçada do seu responsável  atual, é ainda 

útil no momento atual e servir-nos-á muito no futuro próximo. 

Convidamos para a discussão do tema os Drs. João Rocha, Ana Margarida 

Advinha, António Leuschner e Diana Costa que moderará o Debate. 

Em Junho abordaremos outro “dossier” que tem estado praticamente 

inerte, mas de que depende fortemente a nossa sobrevivência como País 

e Sociedade, a médio e longo prazo, a disponibilidade de água potável 

para todas as suas utilizações concebíveis. O painel deverá incluir o 

Professor José Saldanha Matos, a quem solicitaremos a proposta de mais 

dois intervenientes, e o Professor Trigo Teixeira. 

Depois da pausa de Verão esperamos ter ainda fôlego para, em Outubro, 

avançar com um tema interessante “As Metrópoles e o Futuro” (ou “ As 

Capitais e o futuro” ), dado que o urbanismo das próximas décadas deve 

procurar conciliar as tendências contraditórias para haver megalópoles 

cada vez maiores com as novas possibilidades que os rápidos 

progressos na   digitalização criam para vivências menos concentradas 
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e mais respeitosas da Natureza. Seria bom contarmos com a 

participação de José Moreira Marques como moderador, enquadrando 

personalidades como Siza Vieira, Manuel Salgado (já desligado das suas 

responsabilidades na Camara Municipal de Lisboa) e Gonçalo Byrne. 

Se houver ainda disponibilidade de tempo, em Novembro, poderemos 

discutir “A Democracia em crise no Mundo” (USA, Rússia, Índia, Brasil, 

Turquia, Polónia, Hungria, Alemanha, França, Espanha, Itália, América 

Latina …) – a situação atual, as estratégias eficazes seguidas pelos 

inimigos da democracia e o que está ao alcance dos democratas fazer. 

Entre os nomes possíveis propõe-se convidar o Professor André Freire, 

o Dr. José Ribeiro e Castro e o Dr. Porfírio Silva. O moderador poderia 

ser Francisco Pinto Balsemão ou António Sampaio da Nóvoa. 

3. Novas propostas 

Face aos desafios (amigáveis, aliás) lançados ao CIDSENIOR pelo Dr. 

João Salgueiro, julgo não haver espaço e força para lançar mais de dois 

estudos de evidente prioridade relativamente a domínios de 

investimento a destacar ao longo da década próxima e para os quais 

contaremos com importantes financiamentos internacionais 

(importantes, mas exauríveis, se forem malbaratados). Sugere-se a área 

da saúde, com a seleção das carências mais urgentes a suprir, e a do 

investimento na ferrovia, no plano nacional e das ligações ao exterior. 

Relembrando o método de trabalho que veio a gerar o nosso primeiro 

Livro, os “Contributos para a Reforma do Estado”, mas sem antecipar as 

deliberações dos dois grupos de trabalho a criar, recorda-se que ainda 

não há muito tempo, o General Rodolfo Begonha suscitou pontos de 

interesse na área da Saúde, e que foi encorajado na altura a avançar. 

Seria uma excelente escolha se continuar disponível para o efeito. 

 

10 de Maio de 2021 

 

A Direcção do Cidsenior    

 


