A Cimeira das Democracias IEP 2022
O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa convida todos os anos
equipas de alunos de Escolas Secundárias de todo o país para participar na nossa já tradicional
“Cimeira das Democracias”, dedicada este ano ao tema “A Democracia e as Novas Tecnologias”
e que se realiza no dia 28 de Abril na Universidade Católica Portuguesa.

As mudanças tecnológicas do início do século XXI com expressões tão diversas como a expansão
da internet e da digitalização, do alargamento exponencial das redes sociais ou da crescente
aplicação de recursos de Inteligência Artificial, têm um impacto cada vez mais percetíveis e estão
já a influenciar não só as nossas formas de comunicação, mas também a nossa participação cívica
e política e, consequentemente, o funcionamento das nossas instituições. Em que medida é que
estes novos meios afetam as Democracias? Como se relacionam com valores e princípios
desenvolvidos ao longo e toda uma tradição de cidadania participativa, livre e responsável? E
constituem uma ameaça ou dinamizam as Democracias fundadas nos pressupostos do Estado de
Direito, do pluralismo e os Direitos Humanos? São ferramentas indispensáveis para fazer face aos
desafios da globalização e para responder à crise da representação ou revelam-se antes como
impulsionadores de novos extremismos e autoritarismos?

Tendo em conta a grande pertinência destas interrogações, que vão certamente marcar o nosso
futuro, 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 temas, tentando encontrar-se
em conjunto propostas que, a um nível nacional ou internacional, e ancoradas na comunidade da
União Europeia e da aliança transatlântica, possam apontar caminhos para preservarmos e
revitalizarmos as nossas Democracias.

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 mais
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.
Estamos a preparar a Cimeira num modelo presencial, mas ficaremos atentos ao
desenvolvimento pandémico covid, podendo ser necessário recorrer a um modelo misto ou
completamente online, através da plataforma 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/9776

