
   

Exmos. Senhores Professores,  

O IEP tem o gosto de convidar uma equipa de alunos da sua Escola para participar na nossa já 

tradicional “Cimeira das Democracias”, dedicada este ano ao tema “Patriotismo, Cosmopolitismo 

e Democracia” e que se realiza no dia 4 de Abril na Universidade Católica Portuguesa.  

Num momento em que a identidade europeia está a ser discutida com grande intensidade, 

refletindo diferentes preocupações, dúvidas, mas também fortes convicções e novas esperanças, 

parece-nos importante recusar a dicotomia redutora entre nacionalismo e internacionalismo e  

debater com alunos, Professores e muitos convidados o significado dos conceitos “Patriotismo” 

e “Cosmopolitismo” hoje, bem como a sua ligação à Democracia. A percepção da identidade 

nacional num mundo cada vez mais global marcada por infinitas possibilidades de comunicação, 

cooperação e de mobilidade em larga escala lança-nos, pois, o desafio de redefinirmos o que é 

“ser patriota”, mas também o que é “ser cosmopolita” hoje. A partir da reflexão sobre estes 

conceitos e a sua articulação fundamental com a Democracia, o Instituto de Estudos Políticos da 

Universidade Católica pretende estimular mais uma vez numa simulação de uma grande 

Assembleia de Estados a pesquisa e o debate sobre princípios, processos e valores políticos da 

maior relevância para o entendimento das nossas sociedades - e também para a constante 

revitalização da nossa Democracia.   

 

O nosso orador convidado na Abertura desta Cimeira será este ano o Dr. José Manuel Durão 

Barroso, Presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014 e que dirige atualmente o Centro 

de Estudos Europeus do IEP. Tendo em conta as boas experiências alcançados nos anos passados, 

este evento será novamente organizado em conjunto com um grupo de Escolas Secundárias, de 

Embaixadas e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Terá lugar na Universidade 

Católica Portuguesa no dia 4 de Abril de 2019, o dia do “Open Day” do Instituto.  

  

No dia da “Cimeira das Democracias”, os alunos e Professores terão oportunidade de contactar 

Embaixadores e Jornalistas convidados pelo IEP e será oferecido um almoço e um lanche a todos 

os participantes. As Escolas participantes podem candidatar-se seguidamente ao Prémio 

Euroscola atribuído pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Todos os alunos e 

docentes receberão, no final, um Certificado de Participação.  

  

Para participar na “Cimeira das Democracias”, cada Escola deve seguir os seguintes passos:  

  

1. Formar uma equipa constituída por (um máximo de) 7 alunos (do 12º e 11º ano) e 1 

Professor e inscrever-se até ao dia 21 de março de 2019.  

  



   

2. Escolher um país que representará como “Embaixador” (a partir de lista em anexo) e 

preparar:  

 

a) um “Barómetro da Democracia” do Estado escolhido (a enviar até ao dia 1 de Abril 

de 2019)  

 

b) apresentar uma definição / “moção” sobre “Patriotismo e Cosmopolitismo” hoje. 

  

3. Dividir a equipa de alunos em 5 “Delegados” (um por Comissão) e 2 “Jornalistas”   

  

4. Analisar os seguintes 5 temas em debate na “Cimeira das Democracias”  

  

I - Política de Defesa e Segurança:   

Deve apostar-se mais em forças armadas nacionais ou internacionais? 

Qual o papel da Nato hoje?      

Deve haver forças armadas da UE ou um sistema de cooperação entre Estados? 

Qual o futuro da Política de Segurança Comum?  

  

II - Democracia, Governabilidade e Reforma Institucional – Eleições Europeias:  

Existe um “patriotismo” europeu? 

É o Parlamento Europeu uma expressão do “cosmoplitismo”? 

Qual o significado das eleições europeias?  

Deve haver listas europeias ou nacionais para a eleição do Parlamento? 

O que significa “ser patriota” hoje? E “ser cosmopolita”? 

 

III - Política Externa - Rússia:  

Está a Rússia a interferir nas eleições na Europa?  

Como fazer face à influência do autoritarismo Russo no mundo?   

Como defender a Democracia liberal? 

Deve a UE ter uma política externa comum em relação à Rússia?  

  

IV - Cidadania / Cultura:  

Como desenvolver uma cultura humanista hoje ? 

Como promover uma cidadania capaz de responder a extremismos? 

Deve promover-se uma educação nacional ou cosmopolita? 

 

V – Política para o Ambiente:  

É o ambiente uma área de domínio nacional ou assunto internacional? 

Deve a UE responder a desastres ecológicos noutras regiões? 

O que seria um ambientalismo patriótico e cosmopolita?  

  

 

 

 

  



   

5. Preparar a intervenção na “Cimeira das Democracias” de acordo com a agenda deste dia:   

• Enviar previamente o “Barómetro da Democracia” do Estado escolhido.  

• Assembleia dos Estados I:   

Apresentação de uma proposta sobre "Patriotismo e Cosmopolitismo hoje”.   

• Debate em 5 Comissões Especializadas (por tema) e elaboração das   

• “Moções” sobre "Patriotismo e Cosmopolitismo hoje”  

• Assembleia dos Estados II: Votação das Moções  

• Perguntas de Jornalistas  

  

 As Escolas deverão enviar a sua inscrição até ao dia 21 de março de 2019 para o Instituto de 

Estudos Políticos (openday@iep.lisboa.ucp.pt) preenchendo o formulário de candidatura em 

anexo. Esta inscrição não tem qualquer custo. A atribuição do país é feita por ordem de entrada 

de inscrição.   

O Instituto de Estudos Políticos informará posteriormente as Escolas participantes sobre as regras 

detalhadas da “Cimeira das Democracias” (nomeadamente o funcionamento da Sessão de 

Apresentação, a elaboração dos “Barómetros da Democracia” e das Moções, do Debate em 

Comissões Especializadas, e as Votações através de um “Guia do Delegado”) e enviará material 

de apoio para desenvolvimento do tema.   

Estamos, como sempre disponíveis para responder a questões que possam surgir, basta contactar-

nos ou agendar uma reunião de preparação.            

  

Na esperança de que possam aceitar o nosso convite, envio os melhores cumprimentos, 

cordialmente, Mónica Dias  

  

  

Mónica Dias   

Coordenadora da Cimeira das Democracias       

Instituto de Estudos Políticos  

Universidade Católica Portuguesa   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



   

Lista de Países na Cimeira das Democracias IEP (por ordem alfabética):  

  

Países da UE:   

Alemanha    

Áustria  Irlanda  

Bélgica  Itália  

Bulgária  Letónia  

Chipre  Lituânia  

Croácia  Luxemburgo  

Dinamarca  Malta  

Eslováquia  Países Baixos  

Eslovénia  Polónia  

Espanha  Portugal  

Estónia  Reino Unido  

Finlândia  República Checa  

França  Roménia  

Grécia  Suécia  

Hungria    

  

Países associados (Schengen):  

Noruega  

Suíça  

  

Países e Organizações observadores:  

África do Sul    Angola 

Austrália    Brasil 

Canadá     Cabo Verde 

Coreia do Sul    Guiné- Bissau 

EUA     Moçambique 

Índia     São Tomé e Príncipe 

Israel  

Japão  

Nova Zelândia  

  

ONU  

NATO 

Banco Mundial / FMI  

  

  

  

  

  


