OPEN DAY IEP 2018 AULA ABERTA: JCE 190404
Muito boa tarde a todos, mais uma vez muito obrigado por terem vindo.
A Prof. Mónica Dias e o Prof. Orlando Samões mandaram-me vir aqui esta tarde
dizer algumas palavras sobre o IEP-UCP. É o que vou tentar fazer.
Um bom ponto de partida é seguramente o tema de democracia, que foi aqui
brilhantemente sugerido pelo Prof. Orlando Samões, o Coordenador da nossa
Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais.
Sim, no IEP temos orgulho na democracia e na civilização ocidental que a viu
nascer e crescer.
Por isso estudamos os Grandes Livros da Tradição Ocidental: são 6 semestres da
cadeira que chamamos TGL, Tradição dos Grandes Livros. De Platão e Aristóteles
a John Stuart Mill e Tocqueville, passando por Tomás de Aquino, John Locke e
Edmund Burke, entre muitos outros. Uma sétima unidade lectiva é dedicada ao
estudo de Tucídides e da sua História da Guerra do Peloponeso, publicada há mais
de 2500 anos. Temos mesmo uma Thucydides’ Society, que reune vários alunos e
professores.
Mas os grandes livros não concordam necessariamente uns com os outros. Somos
por isso chamados a comparar os argumentos. Só que cada argumento é muito
convincente e poderoso. Por isso, comparar os argumentos diferentes dos Grandes
Livros é um desafio muito exigente — que exige muito estudo, muita reflexão e
muita conversação, num ambiente pluralista de respeito mútuo.
Este é o desafio que nós vivemos aqui diariamente. Somos todos estudantes dos
grandes livros, alunos dos grandes autores.
Por isso temos uma sala de estar comum no IEP – uma Common Room. E, desde
o 1º Ano, os alunos são considerados Fellows do IEP – Junior Fellows. Os
professores são Senior Fellows. Mas todos partilhamos a Common Room, como
alunos dos grandes autores do passado.
Esta Common Room chama-se Prince Henry the Navigator. É a nossa orgulhosa
homenagem a D. Henrique, O Navegador, e à sua Escola de Sagres – de onde
partiu a grande aventura dos Descobrimentos, a 1ª grande experiência da
Globalização na época moderna.
E a globalização, enraizada num saudável sentimento patriótico, é um dos grandes
desafios do IEP.
Temos um programa de Mestrado integralmente leccionado em inglês: o MA in
Governance Leadership and Democracy Studies. Todos os anos recebemos
inúmeros professores estrangeiros convidados que leccionam seminários
intensivos a que podem assistir todos os alunos dos nossos vários programas.
Também todos os anos promovemos um Encontro Internacional de Estudos
Políticos, o Estoril Political Forum, que reúne cerca de 700 participantes, nacionais
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e estrangeiros, durante três dias no Hotel Palácio do Estoril – o hotel dos Aliados
Anglo-Americanos durante a II Guerra. Este ano, de 24 a 26 de Junho,
realizaremos a 27ª edição destes Encontros e o tema será “The Atlantic Alliance:
70 Years After the Founding of NATO; 30 Years After the Fall of the Berlin Wall”.
No ano passado, o tema foi precisamente o da nossa Cimeira das Democracias de
hoje: “Patriotism, Cosmopolitanism and Democracy”. Há dois anos, o tema foi
“Defending the Western Tradition of Liberty Under Law”. E, já agora, recordo que
em 2015 celebrámos os 800 anos da Magna Carta de 1215: “800 Years of Magna
Carta: Law, Liberty and Power”.
No Estoril Political Forum reúnem-se anualmente os Alunos, ex-alunos, amigos e
professores, nacionais e internacionais do IEP. É um grande momento de re-união
da nossa muito extensa rede internacional, à qual nos orgulhamos de pertencer.
Nesta vasta rede internacional, devo talvez mencionar pelo menos o
EUROPAEUM, uma rede de 12 das mais antigas universidades europeias, com
sede em Oxford, e que inclui Universidades como Bolonha (1088), a mais antiga,
Oxford (1096/1167), Paris-Sorbonne (1252), Karlowa em Praga (1348),
Jagiellonian em Carcóvia (1364), Munique (1472) e Leiden (1575), entre outras.
Orgulhamo-nos também de ter um programa único de “Visiting Students” com a
Universidade de Oxford, — a segunda mais antiga Universidade do mundo e uma
das mais prestigiadas — através do qual dois alunos nossos de Mestrado ou
Doutoramento são acolhidos anualmente por um período de um trimestre em dois
Colégios de Oxford. Estes Colégios são o Lincoln College e o St. Antony’s
College.
Acreditamos que este contacto alargado e permanente com algumas das melhores
universidades do mundo tem enriquecido a formação dos nossos alunos. E tem
favorecido a inserção dos nossos antigos alunos em actividades profissionais
relacionadas com Ciência Política e Relações Internacionais, mas não só.
Entres os nossos antigos alunos:
Dois são actualmente directores de influentes jornais, Miguel Pinheiro, Director
do Observador, e David Diniz, que acaba de ser nomeado Vice-Director do
Expresso.
Dois dirigiram até há cerca de dois anos, um como CEO, Pedro Norton, e outro
como COO, Martim Avillez Figueiredo, a maior empresa privada de comunicação
social do nosso país – a Impresa, que publica o Expresso e detém a estação de
televisão SIC. Pedro Norton é actualmente Administrador da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Alguns outros antigos alunos são e/ou foram Assessores do Presidente da
República – do actual e do anterior –, Deputados, Ministros e Assessores de vários
Governos, Assessores da Assembleia da República, membros da Administração
local, e muitos desempenham funções em organismos internacionais ou na carreira
diplomática portuguesa.
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No Concurso de ingresso na Carreira Diplomática, que teve lugar no ano passado,
e onde se registaram 1820 candidaturas, 7 Alumni do IEP-UCP estão entre os 30
candidatos admitidos. Acresce que, dos 15 suplentes seleccionados, 3 são também
Alumni do IEP.
Vários dos nossos antigos alunos prosseguiram também estudos em Universidades
internacionais de topo, incluindo Oxford, Cambridge, LSE, no Reino Unido,
Harvard, Chicago, Yale ou Columbia, nos EUA. Uma das nossas antigas alunas,
Mónica Brito Vieira, Mestre pelo IEP, doutorada em Cambridge, é actualmente
professora na Universidade de York, no Reino Unido. Nuno Peres Monteiro,
Mestre pelo IEP, doutorado em Chicago, é actualmente professor na Universidade
de Yale, nos Estados-Unidos da América.
É este vasto network internacional que gostaríamos de alargar aos alunos e
professores do ensino secundário. Gostaríamos também que se sentissem desde já
nossos convidados para o próximo Estoril Political Forum, de 25 a 27 de Junho.
E, sem dúvida, estas Cimeiras anuais das Democracias constituem já parte
importante da rede de amigos da liberdade e responsabilidade pessoal a que nos
orgulhamos de pertencer.
Muito obrigado por terem vindo.
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