Para participar na “Cimeira das Democracias”, cada Escola deve seguir os seguintes passos:
1. Formar uma equipa constituída por (um máximo de) 6 alunos (do 12º e 11º ano) e 1 Professor
e inscrever-se até ao dia 31 de Março de 2022.
2. Escolher o país que quer representar como “Embaixador”
(a partir da lista na última página desta carta) e:
a) preparar um “Barómetro da Democracia” do Estado escolhido
(a enviar até ao dia 22 de Abril de 2022)
b) apresentar uma declaração com propostas (“moção”) sobre
“A Democracia e as Novas Tecnologias”.
3. Dividir a equipa de alunos em 5 “Delegados” (um por Comissão) e um Jornalista.
4. Analisar os seguintes 5 temas em debate nas 5 Comissões Especializadas
da “Cimeira das Democracias IEP 2022”:
1.

Democracia, Governabilidade e Reforma Institucional
O voto eletrónico é uma boa ideia para ser aplicado em eleições para
os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu?
Como podem as instituições democráticas e os poderes políticos beneficiar
dos meios digitais para promover a participação política?
As novas tecnologias potenciam ou ameaçam as liberdades individuais (civis e políticas)?
As novas tecnologias promovem uma maior eficiência das políticas públicas?
A IA vai alterar (positiva ou negativamente) as Instituições nacionais e internacionais?

2. Política Externa e fomento da Democracia a um nível internacional
Como utilizar as novas tecnologias para promover uma aliança internacional das
Democracias?
De que forma deve a NATO reforçar os seus recursos digitais e informáticos?
O que é e como fazer face ao “sharp power” chinês do ponto de vista
das novas tecnologias?
O que é e como atualizar o Tratado de Espaço Exterior (1967)
tendo em conta a nova “corrida ao espaço e os satélites de vigilância ?
Que estratégia para uma IA defensora das Democracias?

3. Segurança e Defesa: Os desafios da cibersegurança
O que é e como responder ao ciberterrorismo?
O que é e como responder às novas possibilidades da ciberguerra?
Como responder à intervenção da Rússia nas eleições nos países democráticos?
Como responder à divulgação indevida de informação secreta (“leaks”)?
Como avaliar a colaboração com empresas privadas de segurança?

4. Cidadania e Edução
Como garantir uma literacia digital sem exclusão?
Como potenciar as redes sociais para uma maior participação democrática?
Em que medida a IA poderá influenciar o exercício da cidadania livre e democrática?
Quais as vantagens e os perigos das videovigilâncias para a cidadania?
As novas tecnologias respeitam / promovem os Direitos Humanos?
5. Economia e Sustentabilidade
Qual a influência das grandes empresas tecnológicas (“big tech”) sobre a Democracia?
Como podem as novas tecnologias beneficiar a saúde e / ou o bem estar das populações,
tal como previsto no ODS 3?
Como podem as novas tecnologias alterar a forma como trabalhamos,
tal como previsto nos ODS 7 e 8?
Como podem as novas tecnologias fomentar a proteção os oceanos e a vida marinha,
tal como previsto nos ODS 13, 14 e 6?
O que é a criptomoeda e irá esta influenciar a Democracia?

5. Preparar a intervenção na “Cimeira das Democracias” de acordo com a agenda deste dia:
•

Enviar previamente o “Barómetro da Democracia” do Estado escolhido.

•

Assembleia dos Estados I:
Apresentar uma declaração com propostas sobre
“A Democracia e as Novas Tecnologias”.

•

Debate em 5 Comissões Especializadas (por tema) e elaboração das
propostas (“Moções”) sobre “A Democracia e as Novas Tecnologias”

•

Assembleia dos Estados II: Votação das Moções

•

Perguntas de Jornalistas

As Escolas deverão fazer a sua inscrição preenchendo o formulário online até ao dia 31 de março de
2022 através do seguinte link do Instituto de Estudos Políticos:
https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/9776

Esta inscrição não tem qualquer custo. A atribuição do Estado é feita por ordem de inscrição.

O Instituto de Estudos Políticos informará posteriormente as Escolas participantes sobre as regras
detalhadas da “Cimeira das Democracias” (nomeadamente o funcionamento da Sessão de
Apresentação, a elaboração dos “Barómetros da Democracia” e das Moções, do Debate em
Comissões Especializadas, e as Votações através de um “Guia do Delegado”, bem como um “Guia
do Jornalista”) e enviará material de apoio para o desenvolvimento do tema.

Veja a lista de Países na Cimeira das Democracias IEP (por ordem alfabética) na próxima página.
Para mais informações pode contactar-nos através do seguinte e-mail: openday.iep@ucp.pt
Lista de Países na Cimeira das Democracias IEP (por ordem alfabética):
Países da UE:
Alemanha
Áustria
Irlanda
Bélgica
Itália
Bulgária
Letónia
Chipre
Lituânia
Croácia
Luxemburgo
Dinamarca
Malta
Eslováquia
Países Baixos
Eslovénia
Polónia
Espanha
Portugal
Estónia
República Checa
Finlândia
Roménia
França
Suécia
Grécia
Hungria
Outros Países Europeus:
Islândia
Noruega
Reino Unido
Suíça
Países e Organizações observadores:
África do Sul
Angola
Argentina
Brasil
Austrália
Cabo Verde
Botsuana
Guiné-Bissau
Canadá
Moçambique
Chile
São Tomé e Príncipe
Coreia do Sul
Timor-Leste
Costa Rica
EUA
Índia
Israel
Jamaica
Japão
Mongólia
Namíbia
Nova Zelândia
Tunísia
Organizações: NATO / ENISA (Agência Europeia para a Cibersegurança) / Freedom House

