Exmos. Senhores Professores,
Caros alunos
O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa tem o gosto de convidar
uma equipa de alunos da sua Escola para participar na nossa já tradicional “Cimeira das
Democracias”, dedicada este ano ao tema “A Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia” e que se realiza no dia 22 de Abril na Universidade Católica Portuguesa através da

plataforma Zoom.
Num momento em que Portugal assume a Presidência do Conselho da União Europeia, o
Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa decidiu dedicar a edição
deste encontro académico em 2021 precisamente à Presidência Portuguesa e aos seus principais
objetivos. Após experiências muito positivas e entusiasmantes em 1992, 2000, e 2007, Portugal
prepara-se, uma vez mais, para presidir a uma das instituições que mais fomenta a Democracia,
o Estado de Direito, o pluralismo e os Direitos Humanos. As sociedades democráticas definemse por uma longa tradição e diversidade de valores, ideais, além de objetivos e ambições,
pontos de vista e inclinações, emoções e impulsos, mas no presente, muitos destes princípios
estão ameaçados, não só pelos desafios da globalização ou pela pandemia, como também por
divergências internas e pela recessão económica e de representação política.
Consequentemente, parece-nos propício aproveitar as prioridades apontadas pela Presidência
Portuguesa para refletirmos sobre os problemas que nos marcam, mas também para
procurarmos respostas em conjunto e debatê-las, na certeza da força da UE que já no passado
superou crises e dificuldades e permitiu, pela liberdade da sua sociedade civil e da cidadania
participativa alcançar caminhos que nos levaram mais longe.
O Instituto de Estudos Políticos pretende estimular mais uma vez numa simulação de uma
grande Assembleia de Estados a pesquisa e o debate sobre estes valores políticos da maior
relevância para o entendimento da cidadania europeia - e também para a constante
revitalização da nossa Democracia.
Na Abertura desta Cimeira teremos este ano uma sessão presidida pelo Senhor Dr. José Manuel
Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014, com a participação de
vários convidados. Tendo em conta as boas experiências alcançadas nos anos passados, este
evento será novamente organizado em conjunto com um grupo de Escolas Secundárias, de
Embaixadas e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e terá lugar por
videoconferência Zoom.

No dia da “Cimeira das Democracias”, que é também o “Open Day” do Instituto, os alunos e
Professores terão oportunidade de contactar Embaixadores e Jornalistas convidados pelo IEP e
as Escolas participantes podem candidatar-se ao Prémio EUROSCOLA atribuído pelo Gabinete
do Parlamento Europeu em Lisboa. Todos os alunos e docentes receberão, no final, um
Certificado de Participação.
Pode inscrever a sua equipa no seguinte link: https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/8021.

