Welcome Address – Cimeira das Democracias (Open Day)
4 de Abril de 2019

Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Isabel Gil,
Senhor Orador Convidado da nossa Cimeira das Democracias 2019, Dr. José
Manuel Durão Barroso,
Senhor Director do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Pedro
Valente da Silva,
Senhora Professora Mónica Dias, Coordenadora do Open Day e do Programa
de Doutoramento do IEP-UCP,
Senhor Professor Orlando Samões, Coordenador da Licenciatura do IEPUCP, e Co-Coordenador da Cimeira das Democracias.
Senhor Presidente da Associação Académica do IEP-UCP, Sr. Afonso
Gusmão Reis,
Senhores Embaixadores,
Senhores Professores,
Caros Alunos,
Minhas senhoras e meus senhores,

Em nome do IEP-UCP, gostaria de dar as boas vindas a todos e agradecer a
vossa presença no Open Day do IEP – A Cimeira das Democracias.
Voltarei a estar convosco hoje à tarde e por isso não gostaria de abusar da
vossa amável atenção.
Apenas gostaria de dizer que não é por acaso que o Open Day do IEP
constitui uma simulação de uma Cimeira das Democracias.
No IEP, nós orgulhamo-nos de pertencer à Civilização Ocidental que deu
origem aos ideais e à realidade democrática.
Orgulhamo-nos por isso de convidar alunos e professores das escolas do
ensino secundário a virem debater connosco – e não apenas a ouvir o que
temos para vos dizer. Aqui, no IEP, todos temos voz, não apenas alguns – e
todos somos educados numa atmosfera de conversação aberta, informada e

civilizada. Ouvimo-nos uns aos outros – e também discordamos uns dos
outros. E continuamos a conversar!
Por isso também, não gostamos dos antagonismos tribais que hoje começam
a reaparecer na praça pública entre dicotomias extremistas opostas. Isso em
boa parte explica o título da nossa Cimeira deste ano, que aliás foi também
o tema do nosso Estoril Political Forum de Junho do ano passado:
“Patriotismo, Cosmopolitismo e Democracia”. Não vemos à partida razão
para opor estes conceitos entre si e acreditamos que é possível e desejável
um diálogo construtivo entre eles.
Por isso também, temos orgulho na democracia portuguesa e na nossa
participação – enquanto nação livre e soberana – nos clubes das democracias,
a NATO e a União Europeia, bem como na Assembleia das Nações, a ONU,
actualmente presidida por um Português.
Temos também particular orgulho em ter connosco hoje como nosso Orador
Convidado outro Português que se distinguiu no plano internacional como
Presidente da Comissão Europeia durante dois mandatos — o Dr José
Manuel Durão Barroso, que foi também Primeiro-Ministro de Portugal e
antes disso nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde 2015, o Dr.
Durão Barroso tem também nos dado a honra e o privilégio de dirigir o
Centro de Estudos Europeus do IEP-UCP. Por isso é para nós um especial
prazer e privilégio poder contar com a sua presença– a quem queremos
expressar o nosso enfático agradecimento.
Um agradecimento muito especial é também devido aos nossos colegas
professores das inúmeras escolas que estão hoje aqui presentes, bem como
aos alunos que integram as respetivas delegações e, last but certainly not
least, aos Exmos. Senhores Embaixadores que nos dão a honra e o privilégio
da sua presença.
Termino, por agora, com votos de bom trabalho nesta Cimeira das
Democracias. E votos também de que, como costumamos dizer, “enjoy the
day” com o IEP e a Universidade Católica.
Muito obrigado.

