Para participar na “Cimeira das Democracias”, cada Escola deve seguir os seguintes passos:
1. Formar uma equipa constituída por (um máximo de) 5 alunos (do 12º e 11º ano) e 1
Professor e inscrever-se até ao dia 31 de Março de 2021.
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 19 de Abril de 2021)
b) apresentar uma “moção” sobre “A Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia”.
3. Dividir a equipa de alunos em 5 “Delegados” (um por Comissão).
4. Analisar os seguintes 5 temas em debate na “Cimeira das Democracias”:
I.

A Democracia e a “Europa Resiliente / Europa Social”:
O que significa uma Europa “resiliente” e “social”?
Como “resgatar” a Europa durante e após a pandemia?
Porquê um pacto social?
Como reinventar o modelo social europeu?

II.

A Democracia e a “Europa Global”:
O que significa e qual a razão de ser do objetivo de uma “Europa global”?
Deve a Índia ser uma prioridade para a UE?
Qual a relação entre a UE e a NATO?
Como será a relação da UE com o Reino Unido após o Brexit?
Deve a Presidência Portuguesa acentuar a ligação da UE à União Africana?

III.

A Democracia e a “Europa Digital”:
Quais os desafios para as comunicações no século XXI?
Como conseguir uma digitalização inclusiva?
A digitalização e a cibersegurança
O debate em torno da rede 5G e as ameaças da China e da Rússia

IV.

A Democracia e a “Europa Verde”:
Que políticas para os desafios das alterações climáticas?
Estará o pacto ecológico europeu a ser cumprido?
Consegue a Europa trazer os EUA de volta aos Acordos de Paris?
Deve a Europa trazer os EUA de volta aos Acordos de Paris?

V.

A Democracia e Governabilidade na União Europeia:
O que significa governabilidade na UE hoje?
Como garantir uma representação mais próxima na União Europeia
Pode a UE reformar os mecanismos de tomada de
Deve a UE reformar os mecanismos de tomada de decisão?

decisão?

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:
Apresentação de uma proposta sobre “A Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia”.
• Debate em 5 Comissões Especializadas (por tema) e elaboração das
• “Moções” sobre “A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”
• 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 2021 através do seguinte link do Instituto de Estudos Políticos
(https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/8021).
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”) e enviará material
de apoio para desenvolvimento do tema.
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
Bélgica
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Hungria

Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Países Baixos
Polónia
Portugal
República Checa
Roménia
Suécia

Outros Países Europeus:
Islândia
Noruega
Reino Unido
Suíça
Macedónia do Norte
Países e Organizações observadores:
África do Sul
Angola
Argentina
Brasil
Austrália
Cabo Verde
Botsuana
Guiné-Bissau
Canadá
Moçambique
Coreia do Sul
São Tomé e Príncipe
Costa Rica
Timor-Leste
EUA
Índia
Israel
Jamaica
Japão
Namíbia
Nova Zelândia

ONU
NATO
Banco Mundial

