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O ano de 2018 foi um ano de afirmação e consolidação da Fundação Res Publica
enquanto think thank de ideias políticas. Destaca-se, de forma estrutural, a abertura
frequente ao público da nova Sede, a reestruturação da comunicação, o aumento
exponencial do número de participantes assíduos nos eventos da Fundação, o aumento
significativo dos meios de publicitação das iniciativas, particularmente através dos meios
de comunicação social e das redes sociais. Foi reestruturado o Site da Fundação,
passando a ser um instrumento fundamental para a divulgação das nossas iniciativas.
Para além disso, a dinâmica nas redes sociais teve novamente um forte investimento,
com a criação de contas no Twitter, Instagram e YouTube.
Quanto à atividade da Fundação, destacam-se a realização da Conferência
Anual da Fundação Res Publica, cujo tema foi a “Descentralização e Coesão
Territorial”, e que contou com a presença do Secretário de Estado das Autarquias
Locais, Carlos Miguel, da ex-Presidente da Câmara Municipal de Abrantes e atual
Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, e da
Professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
de Lisboa, Margarida Pereira; a presença da Fundação Res Publica no XXII Congresso
Nacional do Partido Socialista, na Batalha, com um “stand” para promoção da
atividade da Fundação e divulgação de publicações como a Revista Finisterra; a
promoção de uma Conferência com o tema “A Reforma da União Económica e
Monetária”, que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e das
Finanças, Ricardo Mourinho Félix, da ex-deputada à Assembleia da República e atual
Eurodeputada, Margarida Marques, e do Professor Universitário em Direito
Comunitário, António Goucha Soares; bem como a organização da primeira edição do
Curso de Formação Política “Pensar as Políticas Públicas”.
Na vertente internacional, a Fundação Res Publica continuou ativa e marcou
presença em várias das iniciativas organizadas pelas Federações das quais é membro,
como a FEPS – Foundation for European Progressive Studies. Neste campo,
destacam-se a receção e organização da Conferência “Homem – Máquina: Novas
Políticas para o Futuro do Trabalho”, na Sede da Fundação Res Publica e que foi
organizada em conjunto com a FEPS, a EYU Fundazione e a Google LCC, subordinada
aos temas do trabalho e da sociedade digital; bem como a receção e organização, em
conjunto com o Gabinete de Estudos do Partido Socialista, do evento promovido pela
Policy Network, denominado “Lisbon Progressive Governance Seminar “Investing
in the Future”.
No que concerne a Publicações, foram também editados quatro novos números
da revista Finisterra. São eles os números 82, 83, 84 e 85, através de dois volumes
subordinados aos temas “Que Esquerda e que Socialismo Cem Anos Após outubro?” e
“Duzentos Anos Após Marx: Que Futuro?”, respetivamente.
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1.

Sede

Neste exercício, a Sede da Fundação Res Publica ganhou uma nova dinâmica,
com a sua frequente abertura ao público, através de eventos que divulgam e
promovem este espaço enquanto lugar próprio para o debate e a reflexão políticas.
Além disso, houve ainda lugar à reafectação do Acervo Histórico da
Fundação, que passou a estar exibido numa das divisões da Sede da Fundação e que
futuramente dará lugar a uma pequena biblioteca, disponível para consulta ao público.

2.

Publicações

Revista Finisterra
Neste exercício, foram publicados quatro números da Revista Finisterra, em dois
volumes. No dia 12 de abril, foram publicados os Números 82 e 83, subordinados ao
tema “Que Esquerda e que Socialismo, Cem Anos Após Outubro?” e que contou
com a contribuição de vários autores de renome, como foi o caso de Guilherme
d’Oliveira Martins, Pierre Dardot, Christian Laval, François Leclerc, Thomas Meyer,
Glória Rebelo e Venerando Aspra de Matos, bem como do Diretor da Revista, Prof.
Eduardo Lourenço. Neste número foram abordados os cem anos da revolução russa de
outubro de 1917.
No dia 31 de outubro, foram publicados os Número 84 e 85, subordinados ao
tema “Duzentos Anos Após Marx: Que Futuro?”. Este volume contou, novamente,
com a participação de Guilherme d’Oliveira Martins e do Diretor da Revista, Prof.
Eduardo Lourenço, bem como do diretor-adjunto da Revista, Fernando Pereira Marques
e do Coordenador Joaquim Jorge Veiguinha. Neste número esteve em debate,
sobretudo, a influência do pensamento marxista para a sociedade moderna, duzentos
anos após a morte de Karl Marx.

3.

Eventos

Stand da Fundação Res Publica no XXII Congresso Nacional do Partido
Socialista, Batalha, 25, 26 e 27 de maio
Nos dias 25, 26 e 27 de maio, a Fundação Res Publica esteve representada no
XXII Congresso Nacional do Partido Socialista através de um spot promocional em que
disponibilizou um conjunto de informações sobre a atividade da Fundação Res
Publica, nomeadamente no que se refere aos seus três espectros de ação: as iniciativas
de debate político, as publicações e os cursos de formação, nos quais foi dado principal
destaque ao Curso de Formação Política “Pensar as Políticas Públicas”, que teve lugar
no último trimestre do ano de 2018.
Link:
http://www.fundacaorespublica.pt/banca-da-fundacao-res-publica-no-xxii-congressonacional-do-partido-socialista/

Conferência Internacional “Homem – Máquina: Novas Políticas para o
Futuro do Trabalho”, Sede da Fundação Res Publica
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No dia 30 de maio, a Fundação Res Publica, em parceria com a EYU
Foundazione – uma fundação italiana congénere da Fundação Res Publica -, organizou
a Conferência “Homem – Máquina: Novas Políticas para o Futuro do Trabalho”, na
Sede da Fundação Res Publica.
Esta conferência está enquadrada no âmbito do projeto de investigação com o
mesmo nome, desenvolvido pela EYU Fondazione com a colaboração da FEPS,
fundação europeia que agrega todas as fundações progressistas da Europa, da
Fondation Jean Jaurès, de França, e da Johannes Mihkelsoni Keskus Fondation,
da Estónia, bem como da Fundação Res Publica.
Tendo presentes a advogada e especialista em questões laborais e sindicais,
Soraia Duarte, a deputada do Partido Socialista, Wanda Guimarães, a diretora de
relações públicas da Google Espanha & Portugal, Helena Martins, o Secretário-Geral
Adjunto do Partido Socialista Europeu, Giacomo Filibeck, bem como o coordenador do
projeto de investigação, Carlo Stagnaro, esta conferência, bem como o projeto de
investigação que lhe serviu de base, visou o debate a e a reflexão sobre o futuro do
trabalho, nomeadamente na sua relação com a sociedade digital.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/1344-2/

Conferência “A Reforma da União Económica e Monetária”, 28 de junho,
Sede da Fundação Res Publica
No dia 28 de junho de 2018 realizou-se, na Sede da Fundação Res Publica, a
Conferência “A Reforma da União Económica e Monetária”.
Esta conferência, moderada pelo Presidente da Fundação Res Publica, Pedro
Silva Pereira, contou com os contributos do Secretário de Estado Adjunto e das
Finanças, Ricardo Mourinho Félix, da ex-Deputada na Assembleia da República e atual
Eurodeputada, Margarida Marques, e do Professor António Goucha Soares, especialista
em direito comunitário e questões europeias.
Neste evento foi possível debater e refletir sobre a reforma da zona euro e o
futuro da moeda europeia, sobretudo ao nível das respostas que devem ser dadas pelas
instituições europeias aos desafios económicos e sociais do presente e do futuro.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/a-reforma-da-uniao-economica-e-monetaria-28-de-junho/

Seminário Internacional “Lisbon Progressive Governance Seminar
“Investing in the Future”, Policy Network, 29 e 30 de junho, Lisboa
Nos dias 29 e 30 de junho, a Fundação Res Publica, em conjunto com o Gabinete
de Estudos do Partido Socialista, foi a anfitriã de um evento organizado em parceria com
a Policy Network, uma organização britânica congénere da Fundação Res Publica.
Esta atividade, que contou, também, com o apoio da Aliança Progressista dos Sociais
e Democratas no Parlamento Europeu.
Este evento teve dois momentos. Um Jantar-Debate, no dia 29 de junho, em que
vários intervenientes, oriundos de diversos países europeus, deram contributos acerca
do atual momento que vive a União Europeia e que contou com os discursos de
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abertura do Presidente da Fundação Res Publica, Pedro Silva Pereira, bem como do
Coordenador do Gabinete de Estudos do Partido Socialista, João Tiago Silveira.
E, entre a manhã e o inicio da tarde do dia 30 de junho, teve lugar, na Sede do
Partido Socialista, uma mesa redonda em que se debateram as prioridades da social
democracia por toda a Europa, procurando abordar as políticas públicas necessárias
para uma alternativa progressista, com vários oradores de diferentes nacionalidades.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/lisbon-progressive-governance-seminar-investing-in-thefuture-policy-network-29-e-30-de-junho-lisboa/

Conferência “UNited for a different migration”, FEPS, 21 de setembro, Nova
Iorque
A Fundação Res Publica marcou presença, através do seu Presidente Pedro
Silva Pereira, no evento organizado pela FEPS no dia 21 de setembro, em Nova Iorque,
denominado “UNited for a different migration”. Este evento contou com a cooperação
da Fundação Friedrich Ebert, da Fundação Jean Jaurès e da Fundação
Italianeuropei.
Nesta iniciativa foi apresentado o projeto final do “Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration”, que será o primeiro acordo em matéria de migrações
negociado a nível intergovernamental. Desta forma, a FEPS, em conjunto com as
fundações que a integram, considerou pertinente levar a cabo a reflexão sobre o papel
que podem desempenhar os movimentos progressistas na procura de soluções para a
questão das migrações; tema que tem ocupado uma posição central no atual debate
sobre o futuro da Europa.
A conferência contou com a participação de múltiplos agentes, entre membros
do Governo, parlamentares, académicos, organizações não governamentais e demais
forças da sociedade civil, à escala global. Neste quadro, houve a oportunidade de contar
com a participação de Josep Borrell, ex-Ministro dos Assuntos Exteriores, União
Europeia e Cooperação de Espanha e atual Alto Representante para a Política Externa
da União Europeia.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/united-for-a-different-migration-feps-21-de-setembronova-iorque/

Curso de Formação Política “Pensar as Políticas Públicas”, 9 de outubro a
6 de dezembro, Sede da Fundação Res Publica
Durante oito semanas, entre 9 de outubro e 6 de dezembro, a Fundação Res
Publica dinamizou a primeira edição do Curso de Formação Política intitulado “Pensar
as Políticas Públicas”.
Este curso teve como objetivo voltar a dinamizar a componente formativa da
Fundação Res Publica, procurando fornecer aos formandos uma introdução a vários
dos temas prioritários para a social democracia, através do pensamento de alguns dos
autores mais proeminentes, como Jonh Maynard Keynes, Jonh Rawls, Jürgen
Habermas, Thomas Piketty ou Mariana Mazzucato.
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O Curso contou com cerca de 30 participantes, ao longo das várias sessões.
Links:
•
•

•
•

•
•

•

•

http://www.fundacaorespublica.pt/curso-pensar-as-politicas-publicas-outubro-adezembro-de-2018/
http://www.fundacaorespublica.pt/pensar-as-politicas-publicas-semana-ieconomia-e-financas-publicas-9-e-11-de-outubro-sede-da-fundacao-respublica/
http://www.fundacaorespublica.pt/pensar-as-politicas-publicas-semana-iiigualitarismo-liberal-16-e-18-de-outubro-sede-da-fundacao-res-publica/
http://www.fundacaorespublica.pt/a-modernidade-a-politica-e-a-ecologia-poranthony-giddens-semana-3-curso-de-formacao-politica-pensar-as-politicaspublicas-sede-da-fundacao-res-publica/
http://www.fundacaorespublica.pt/1968-2/
http://www.fundacaorespublica.pt/pobreza-e-desigualdades-anthony-atkinsonsemana-4-curso-de-formacao-politica-pensar-as-politicas-publicas-sede-dafundacao-res-publica/
http://www.fundacaorespublica.pt/politicas-de-inovacao-dani-rodrik-semana-5curso-de-formacao-politica-pensar-as-politicas-publicas-sede-da-fundacao-respublica/
http://www.fundacaorespublica.pt/curso-de-formacao-pensar-as-politicaspublicas-entrega-de-diplomas/

Conferência Anual da Fundação Res Publica subordinada ao tema
“Descentralização e Coesão Territorial”, 29 de novembro, Sede da
Fundação Res Publica, Lisboa
No dia 29 de novembro realizou-se, na Sede da Fundação Res Publica, a
Conferência “Descentralização e Coesão Territorial”, que contou com as presenças
do Secretário de Estado para as Autarquias Locais, Carlos Miguel, da Presidente da
Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, e da Professora associada
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, Margarida
Pereira.
Este debate permitiu refletir acerca da reforma da descentralização que foi
implementada ao longo da legislatura e a sua importância para a coesão territorial do
país.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/conferencia-descentralizacao-e-coesao-territorial-29-denovembro/
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4.

Parcerias

Ao longo do exercício, a Fundação Res Publica continuou a priorizar o
investimento nas suas parcerias internacionais.
No âmbito do aprofundamento da sua participação enquanto membro da FEPS,
a Fundação Res Publica esteve presente na Conferência “UNited for a different
migration”, que abordou um dos temas mais pertinentes da autalidade, as migrações,
com a participação de uma das instituições mais fundamentais neste combate: as
Nações Unidas.
A Fundação Res Publica acolheu, ainda, duas iniciativas de Fundações
congéneres, nomeadamente os eventos “Lisbon Progressive Governance Seminar
“Investing in the Future”, da Policy Network, e a Conferência Internacional “Homem
– Máquina: Novas Políticas para o Futuro do Trabalho”, da EYU Fondazione,
confirmando o seu compromisso na criação de sinergias com as fundações suas
congéneres.
A Fundação Res Publica promoveu, ainda, diversos contactos com várias outras
instituições, das quais se destaca a estreita relação com a European Network of Political
Foundations (ENOP).
A Fundação Res Publica aprofundou, também, a sua parceria com a Fundação
Friedrich Ebert Stiftung (FES), através da realização de várias reuniões, momentos de
trabalho e contactos pontuais, contribuindo para a preparação de várias iniciativas.
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