
No próximo dia 28 de Setembro 

 

Casino Estoril recebe no Salão Preto e Prata 

5.ª edição da Leadership Summit Portugal 
 

O Salão Preto e Prata recebe, no próximo dia 28 de Setembro, às 09h00, a 5.ª edição 

da Leadership Summit Portugal que se assume como um encontro internacional de 

gerações para a produção de conhecimento sobre liderança. Após o sucesso das 

edições anteriores, a cimeira volta a realizar-se no mesmo local, sob o tema: "Back to 

Politics: Um novo rumo para o Planeta, para a Democracia e para a Humanidade". 

 

O programa inclui vários momentos que pretendem responder às principais questões 

do nosso tempo, com vista a construir um futuro onde o Homem, a Sociedade e o 

Planeta são as prioridades centrais. Estarão em palco grandes nomes nacionais e 

internacionais como Ali Tabrizi, autor do documentário Seaspiracy da Netflix, Ziya 

Tong, apresentadora do Daily Planet e autora best-seller, Michael Baum, professor, 

Daniel Susskind, autor do best-seller "O mundo sem trabalho", entre outros. 

 

Um momento especialmente aguardado será a presença em palco de Zarifa Ghafari, a 

mais jovem mulher eleita Presidente de Câmara no Afeganistão. Em circunstâncias 

dramáticas conseguiu sair do país, no passado mês de Agosto, encontrando-se neste 

momento refugiada na Alemanha. Zarifa Ghafari pretende sensibilizar as 

organizações mundiais para a situação que se vive no seu país e estará a partilhar a 

sua experiência em palco com Ayumi Aoki, Presidente da ONG Women In Tech. 

 

Mais informações sobre o evento: www.leadershipsummitportugal.com 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe no dia 28 de Setembro, às 09h00, 

a Leadership Summit Portugal. M/12. Preços: 90€ a 450€. 

 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/leadership-summit-portugal-2021-56058 

 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será 

obrigatória utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, 

assegurando o distanciamento social. Será, ainda, interdita a entrada após o 

início do espectáculo. 
 

É de registar que o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & 

Safe” do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de 

Confiança, Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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