PORTOFÓLIO
Os Grandes Desaﬁos
do Médio Oriente
Professor Ely Karmon

Os grandes desaﬁos do Médio Oriente foram
apresentados e debatidos com o Professor Ely
Karmon, do International Institute for Counter – Terrorism em Herzliya, Israel, numa
iniciativa da Embaixada de Israel e do Forum
Intelligence do IEP-UCP, liderado pelo General
Joaquim Chito Rodrigues.

Paquistão hoje e amanhã
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Fauzia Sana Embaixadora do Paquistão

O papel decisivo que o Paquistão pode ter na paz,
desenvolvimento regional e combate ao terrorismo
internacional foi o tema de uma interessante
palestra de Fauzia Sana, Embaixadora do Paquistão
em Portugal no Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica

Os Comandos
e o 25 de Novembro
Os membros
da delegação de Lisboa
da Associação de
Comandos e os alunos
da Universidade Católica
Portuguesa reuniram-se
numa tarde para relembrar a origem
dos Comandos e o seu papel histórico
no 25 de Novembro de 1975.
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O XV ENCONTRO INTERNACIONAL EM ESTUDOS
POLÍTICOS DO INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS

POR EUGÉNIA GAMBÔA*

The Treaty of Rome at 50:
The Future of Europe
“O melhor debate sobre a Europa em que participei
nos últimos anos” - este foi o comentário de um dos
palestrantes à saída da sessão de trabalho em que participou. A Europa foi o mote de mais um, já o décimo
quinto, Encontro Internacional em Estudos Políticos
organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. A palavra mote não é
inocente porque quem conhece os encontros sabe que,
durante 4 dias, o tema geral é espartilhado - da pura ﬁlosoﬁa política ao conhecimento de terreno - e debatido nas suas mais diversas perspectivas, experiências e
convicções. Convicções fortes mas não dogmáticas. No
debate dos 50 anos do Tratado de Roma discutiu-se o
futuro da Europa: o projecto, a identidade, a cultura, a
demograﬁa, a sua relação com o mundo – Estados Unidos, África e Ásia. Foi um debate desenvolvido pelos

seus principais intérpretes, defensores e críticos que
os leitores da Nova Cidadania poderão testemunhar no
nosso próximo número.
Com mais de 40 palestrantes e 374 participantes, representando 11 nacionalidades, este encontro é a antítese do pensamento único. Desenganem-se os que esperam encontrar mais do mesmo. O lema é o debate livre
mas sério, longe dos cânones do politicamente correcto
apenas balizado pelo único compromisso que a todos
une: o compromisso pela liberdade responsável.
Durante o Encontro, pelos corredores do Hotel Estoril
Palácio, jovens estudantes, académicos reputados, políticos, empresários, jornalistas ou apenas interessados,
conversam animadamente num ambiente descontraído
e despretensioso. Quem vem, volta, e por isso os Encontros vão crescendo num misto de reencontro e de

desaﬁo intelectual. Durante um ano procuram-se novos
argumentos, reformulam-se e reﬁnam-se fundamentações, num estimulante exercício de competição intelectual. A união, numa mesma sessão, de leituras distintas
sobre a mesma temática dá origem a um clima propício
a que das naturais inibições surja um debate espontâneo. A conversação alonga-se pelo dia e até ao jantar.
Pelos corredores ouvem-se várias idiomas, em vários
registos políticos e sob diferentes experiências. A juventude e entusiasmo dos estudantes, em contraponto
à experiência e ponderação dos palestrantes convidados, dão origem a uma reﬂexão que a todos enriquece.
O Instituto de Estudos Políticos procura nestes Encontros corresponder a uma das missões mais importantes das instituições de ensino, a de ser uma plataforma de diálogo. É neste espírito de abertura que,
anualmente, o número de organizações, associações,
think-tanks e universidades estrangeiras associadas ao
programa vai aumentando, numa
relação mutuamente benéﬁca e
fundamental para uma verdadeira
dimensão internacional dos Encontros. A tradução desta internacionalização encontramo-la nos
programas de intercâmbio com as
melhores universidades do mundo, nos projectos comuns entre
centros de pesquisa, no número
cada vez maior de solicitações de
parcerias com o Instituto por parte
de organizações não governamentais. Trata-se de uma
credibilidade construída passo a passo, por um trabalho
sério de exigência e com os olhos postos naqueles que
são considerados os melhores do mundo e com quem,
sem complexos, competimos.

Como Coordenadora dos Programas Especiais coube-me a honra
de organizar executivamente este
XV Encontro. Dizem-me que foi
um sucesso, sem dúvida assente
numa jovem equipa em que cada um vale e trabalha por
dez, mas sobretudo nos nossos alunos que mais uma
vez deram alma ao Programa.
* COORDENADORA DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DO INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Distopias Tecnológicas:
Democracia, Liberdade
e Individuação
Kafka, Orwell, Blade Runner foram
o mote de uma estimulante
palestra por José Pacheco Pereira
sobre as consequências do
desenvolvimento tecnológico
na democracia e liberdade
individual.
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