Portfólio
Cimeira
Democracias
Todos os anos o Instituto de estudos Políticos recebe, na já tradicional
Cimeira das Democracias, jovens alunos do ensino Secundário, num
compromisso que alia negociação, diálogo e diplomacia.
Por Joana Ramos

Assistente de Coordenação da
Licenciatura em CP-rI IeP-UCP

P

rocuramos, sobretudo,
estimular a participação numa reflexão
informada, num debate
dinâmico, pautado pela
troca de ideias, concretas e fundamentadas.
Queremos não só chamar a atenção para
problemas muito concretos que enfrentamos
hoje, mas sobretudo apontar para oportunidades de encontrar soluções melhores
quando em conjunto pensamos, debatemos
e imaginamos uma Europa mais forte – e
uma Democracia revitalizada.
É um Open Day diferente: não se trata
apenas de abrir as portas do Instituto às
gerações mais novas; neste dia tão especial para nós como que compartilhamos
o que fazemos e o que somos, enquanto
estudantes e professores, com os outros.
Damo-nos a conhecer, num espírito de
convívio, igualdade e liberdade. Assim,
tal com a Cimeira das Democracias é um
evento único, que se destaca dos eventos do
género, também o IEP o é: marcado pela
inovação, mas sem nunca abandonar, ou
ambicionar abandonar, a tradição.
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PORTFÓLIO
Os alunos, que no dia 4 de Maio, vinham
de Escolas Secundárias de todo o país
(desde o Algarve até ao Porto, passando
por Beja, Lisboa e Coimbra), desde cedo
começaram a trabalhar: mesmo antes do
dia da Cimeira já tinham trabalho de casa.
Todos tinham uma tarefa: estudar o país
que iriam representar, tal como diplomatas
que defendem com afinco os interesses da
sua nação. No dia da Cimeira todos estavam
bem preparados, prontos para iniciar a sua
aventura no mundo da diplomacia e das
dinâmicas discussões e debates que tanto
caracterizam as organizações internacionais.
Foram recebidos pelos nossos incansáveis
alunos da Licenciatura que muito bem
desempenharam o papel de “anfitriões”.
Sempre sorridentes e simpáticos, abriram
as portas da sua Escola. Mas logo no início
uma agradável surpresa para alguns: os
embaixadores reais decidiram recebê-los.
Assim, acolhemos ambos, num encontro
muito proveitoso para todos.

Luis de Almeida Sampaio, Embaixador de Portugal junto da Nato e orador da Cimeira das Democracias

É um Open Day
diferente: não se
trata apenas de
abrir as portas
do Instituto às
gerações mais
novas; neste dia
tão especial para
nós como que
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professores, com
os outros. Damo-nos a conhecer,
num espírito de
convívio, igualdade
e liberdade

Este ano o nosso orador convidado na
Abertura desta Cimeira foi Senhor Dr.
Luís de Almeida Sampaio, Embaixador
de Portugal junto da NATO em Bruxelas,
que nos falou da sua experiência nesta
importante organização. Tivemos ainda
a felicidade de contar com as amáveis
palavras da Magnífica Reitora da Universidade Católica, Professora Doutora Isabel
Capeloa Gil, do Diretor do Instituto de
Estudos Políticos, Professor Doutor João
Carlos Espada, do Dr. Pedro Valente da
Silva, Chefe do Gabinete do Parlamento
Europeu, do Professor Doutor Orlando
Samões, Coordenador da Licenciatura,
bem como da Presidente da Associação
de Estudantes, Francisca Casais. Também presente esteve a Professor Doutora
Mónica Dias, Coordenadora da Cimeira
das Democracias, que de forma sempre
alegre e bem disposta, tão bem recebeu as
29 equipas que participaram na Cimeira.
É aliás graças ao seu compromisso com os
valores do IEP que este importante dia
acontece: o seu dinamismo e criatividade
a todos surpreende, tendo a sua concretização neste esplêndido dia.
No restante dia os alunos dividem-se
em Comissões, de acordo com as suas

áreas de interesse: primeiro para ouvir
o que os nossos especialistas (experts)
têm a dizer sobre os mesmos; depois o
debate e as negociações. O objetivo final:
a apresentação de uma proposta de resolução, um conjunto de medidas, realistas,
que depois serão discutidas por todos as
partes. É um momento de maior seriedade
para os delegados: todos procuram uma
oportunidade para fazer valer os interesses
do país que representam.
Não podia deixar ainda de referir a
atribuição do “Prémio EUROSCOLA”,
pelo Gabinete do Parlamento Europeu
em Portugal, à Escola que apresentar a
melhor proposta para o Futuro da Europa.
A Cimeira das Democracias espelha
a procura e o debate constante sobre
princípios, processos e valores políticos
que se realiza no IEP: desde os diálogos
sobre os Grandes Autores, ao debate sobre
a Democracia entendida enquanto modelo
político de liberdade e forte participação
política ancorada num Estado de Direito
seguro, aberto e plural marcado pelos
valores da justiça, da solidariedade, do
mercado livre, da tolerância e da constante negociação da diferença e criação
do consenso.
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