IEP no Terreno
Os Desafios
e as Esperanças
da Democracia

Cimeira das
Democracias IEP 2014
Foi com enorme entusiasmo que o IEP voltou a organizar
este ano a já tradicional Cimeira das Democracias IEP.

N

o dia 18 de Abril
contámos
com
cerca de 160 “Delegados de 18 Estados” numa jornada com muitos
momentos estimulantes, mas também desafiantes,
que nos propôs acima de tudo uma
aprendizagem sobre o processo de tomada de decisão nas instituições internacionais, sobre a negociação política e sobre a importância do debate
em torno de diferentes perspectivas de
como melhorar as nossas Democracias.
Perante um auditório muito animado e na presença da Senhora Reitora da
UCP, de Embaixadores e muitos outros
convidados, bem como de Professores
e alunos do IEP, o Senhor Prof. Larry
Diamond da Universidade de Stanford
apresentou uma magistral lição so-
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bre os actuais desafios da Democracia
e que introduziu a apresentação das
“Declarações de Estado” de cada Escola participante. Na parte da tarde, o
debate continuou nas Comissões Especializadas e na votação de Moções na
Assembleia Geral das Democracias que
se prolongou até ao fim do dia.
Assim, a Cimeira representou uma
experiência importante para verificarmos o grande potencial, mas também

as dificuldades da Democracia que se
fundamenta justamente na constante busca de consenso e compromisso
num mundo plural, bem como na tentativa de uma sintonia aberta e criativa
de muitas vozes.
O IEP congratula o entusiasmo de
todos os alunos e Professores de 15 Escolas de todo o país que se dedicaram
com tanto trabalho – e brio – a este
projecto. Mas congratulámos também
os nossos alunos IEP que participaram activamente na organização deste
evento. Sem estes contributos valiosos, a Cimeira das Democracias IEP,
que consideramos de maior importância para a revitalização da Democracia
num tempo de crise e transformação,
não teria sido possível.
Agradecemos a disponibilidade e
sobretudo a esperança que ela projecta
para o futuro de todos nós.

