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13:30 Registo do participante 

14:15 Sessão de abertura 
Emídio Sousa – Presidente da Câmara Municipal  
de Santa Maria da Feira

14:30 ENTREVISTA

ANTÓNIO NOGUEIRA LEITE
O mundo mudou. E a gestão empresarial?

As empresas vêem-se crescentemente confrontadas com novos en-
quadramentos competitivos em permanente alteração, que colo-
cam importantes desafios à sua gestão com repercussões nas tradi-
cionais abordagens, modelos, instrumentos e competências. Como 
gerir no cenário macroeconómico atual e que se perspetiva, que as-
petos devem ser considerados, que competências e novas ferramen-
tas devem ser mobilizadas, serão alguns dos temas em discussão.

António Nogueira Leite Gestor, Administrador, Consultor de Empresas e 
Professor Catedrático da Nova SBE

Camilo Lourenço Jornalista de Economia

15:00 Mesa-redonda com empresários

Num contexto marcado pela incerteza e pela complexidade, urge tam-
bém explorar como é que as empresas podem (ou já estão) a preparar-
-se para manterem ou aumentarem a sua competitividade num novo 
cenário económico com novos desafios e exigências dos mercados.

Holger Marquardt CEO da Mercedes-Benz Portugal

Cristina Rodrigues Managing Director da Capgemini Portugal

Liliana Ferreira Diretora do Centro de Investigação AICOS da 
Fraunhofer Portugal

Manuel Delgado Diretor Industrial da Papeleira Coreboard S.A.

Camilo Lourenço Jornalista de Economia
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15:30 APRESENTAÇÃO

COMO REDUZIR A FATURA ENERGÉTICA  
E DESCARBONIZAR
Pedro Fonseca Santos e Luís Castanheira

O preço da energia é uma preocupação atual com forte impacto na 
vida das pessoas e na atividade empresarial. É urgente assegurar 
que as empresas conhecem as opções que dispõem para reduzir a 
sua fatura energética através de projetos de investimento visando a 
descarbonização da sua atividade. É fundamental que as empresas 
mantenham ou aumentem a sua competitividade num novo cená-
rio económico desafiante e que tenham conhecimento dos apoios 
que estarão disponíveis nos próximos anos para investimentos nes-
tas áreas.

As empresas são hoje confrontadas com uma miríade de opções es-
tratégicas em termos de aprovisionamento energético, que advêm 
de prioridades de política energética, de desenvolvimento tecno-
lógico, de um contexto de guerra disruptivo, e da necessidade de 
melhorem a sua competitividade. Quais são então os principais 
elementos de conhecimento que o decisório empresarial deve co-
nhecer e saber articular no seu processo de gestão diário, para dar 
a melhor resposta aos desafios aqui enunciados?

Pedro Fonseca Santos Managing Partner da 2GO OUT Consulting

Luís Castanheira Administrador delegado da Energaia

Camilo Lourenço Jornalista de economia

16:00 Pausa para café

16h30 ENTREVISTA

JOÃO MANSO NETO
As energias renováveis e as comunidades de energia. 
Qual o impacto na redução do custo energético 
das empresas? 

As Comunidades Energéticas podem alterar significativamente 
a gestão tradicional do sistema energético, alterando o perfil dos 
cidadãos e das empresas como consumidores passivos da energia 
para comunidades que se tornam responsáveis pela gestão da sua 
própria energia, partilhando custos e benefícios, configurando-se 
como uma resposta adequada para a imprescindível descarboni-
zação das economias e para a transição energética. Importa pois 
discutir os seus contornos, a sua operacionalização e potenciais 
impactos para a competitividade empresarial.

João Manso Neto CEO da Greenvolt

Camilo Lourenço Jornalista de economia
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17:00 Testemunhos de Boas Práticas na Eficiência Energética 

Miguel Bento Gestor de energia da Corticeira Amorim

Pedro Tavares Diretor Financeiro da Procalçado S.A.

Camilo Lourenço Jornalista de economia

17h45 ENTREVISTA

PAULO PORTAS
Quo Vadis Mundo?

Num momento em que ainda lidamos com uma pandemia e os seus 
impactos em todas as áreas da sociedade, o mundo vê-se agora 
(novamente) confrontado com uma guerra na Europa. Tempos de 
guerra resultam sempre em alterações geopolíticas. A par das ambi-
ções da Rússia e da tensão EUA- China, a Europa procura definir (ou 
reforçar) o seu posicionamento num contexto que se afigura como o 
início de uma possível nova ordem mundial.

Esta dinâmica já se repercute em alterações nas cadeias de for-
necimento globais, numa crise energética e em taxas de inflação 
crescentes (recessão?) e também em polarizações sociais e políti-
cas. Importa, pois, discutir que mundo é este para que estamos a 
caminhar e especular acerca das implicações para a sociedade oci-
dental e para a economia em particular.

Paulo Portas Professor convidado da Nova SBE

Carlos Daniel Jornalista da RTP

 
18:30 Encerramento

18:45 Momento de degustação e networking
Santa Maria da Feira - Cidade Criativa da UNESCO na área 
da Gastronomia 

Agentes locais do ramo da hotelaria e restauração apresentam sabe-
res e sabores identitários do território permitindo que empresas de 
diferentes setores de atividade conheçam e contactem com serviços 
de catering à medida de cada cliente e que tiram o melhor partido dos 
produtos locais e sazonais.


