PRESS RELEASE
Empresária Isabel dos Santos em debate sobre a digitalização e evolução dos negócios no
Bloomberg Global Business Forum, Nova Iorque
Isabel dos Santos foi convidada a participar no Bloomberg Business Forum que decorreu em
Nova Iorque, sobre o reforço do comércio global e das alianças económicas. Mais de 70 chefes
de Estado e 200 líderes empresariais de seis continentes reuniram-se e fizeram deste o maior
encontro fora de uma cimeira governamental em 2018.
No evento, Isabel dos Santos afirmou que se trata de “um grande encontro centrado
unicamente em como podemos fazer crescer as economias e as oportunidades em todos os
níveis da sociedade; sem discussões políticas. Foi extraordinário porque reuniu CEOs e líderes
e pô-los a pensar quem queremos ser no futuro.” A empresária sublinhou que “a inclusão
financeira é muito importante para os mercados emergentes. Não nos podemos esquecer de
que é na sustentabilidade mais artesanal e básica que cresce a confiança para apoiar
comunidades e por fim indústrias.”
“Sendo de Angola, vi em primeira-mão o sucesso de uma pequena aldeia que diariamente
transformou a actividade agrícola num negócio lucrativo e entrar para a rede de fornecedores
do grande retalho. Hoje vivemos num mundo a velocidades diferentes, mas temos uma
preocupação comum: queremos garantir que construímos um mundo inclusivo”.
Isabel dos Santos participou na sessão com outros líderes influentes como Jeb Bush,
Presidente da Dock Square Capital (antigo Governador da Flórida), Jean Louis Chaussade, CEO
da Suez SA e a Primeira-Ministra da Geórgia, Mamuka Bakhtadze, sobre "Business Evolution:
Digitization of Major Industries".
A empresária tem vindo a testemunhar o potencial da digitalização: “Hoje há jovens africanos
com ideias e que são incluídos na economia digital. A empresa a que presido, Unitel,
desenvolveu um programa especial para apoiá-los a criar os seus ecossistemas”.
Isabel dos Santos foi uma das três mulheres africanas convidadas para este debate.
Entre os oradores do Bloomberg Global Business Forum, destaque para a Primeira-Ministra
do Reino Unido Theresa May, a Primeira-ministra da Noruega Erna Solberg, o Presidente da
África do Sul Cyril Ramaphosa, o anterior Presidente dos EUA Bill Clinton, entre outros.
Michael R. Bloomberg foi o anfitrião do evento.

O Fórum foi organizado pela Bloomberg Philantropies e teve lugar no Plaza Hotel, em Nova
Iorque, no dia 26 de Setembro, à margem da 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas.

