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O ano de 2019 foi um ano de reestruturação e consolidação da atividade da
Fundação Res Publica enquanto think thank de ideias políticas. Destaca-se, de forma
estrutural, a abertura frequente ao público da nova Sede, a consolidação da
comunicação da atividade da Fundação Res Publica, quer através do site e das redes
sociais, quer através dos meios de comunicação social. O Site da Fundação foi alvo de
atualizações contínuas, bem como o Facebook, o Instagram e o Twitter.
Frequentemente, os eventos da Fundação Res Publica foram anunciados nos meios de
comunicação social, nos quais se destaca o Jornal Expresso, jornal de grande tiragem
a nível nacional. Todavia, manteve-se a aposta na divulgação através das bases de
dados internas da Fundação, que foram atualizadas, fruto do público que é cada vez
mais assíduo nos eventos da Fundação.
Quanto à atividade, destacam-se a realização da primeira edição do Prémio Res
Publica, que teve como tema “O Futuro do Projeto Europeu”, no âmbito das Eleições
Europeias; a realização da Conferência Anual da Fundação Res Publica, este ano
subordinada ao tema “Desigualdades | Factos e Desafios”; a participação no
Progressive Governance Symposium, organizado em Berlim pela Das Progressive
Zentrum; a participação na Conferência “Bem Estar para Todos numa Europa
Sustentável”, organizada pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e
Democratas no Parlamento Europeu (Grupo dos S&D) e pela Progressive Society; e a
participação na Convenção Nacional do Partido Socialista “Somos Europa”.
Na vertente internacional, a Fundação Res Publica manteve a sua participação
ativa em eventos e reuniões da FEPS – Foundation for European Progressive
Studies, bem como continuou a ser membro ativo da ENOP – European Network for
Political Foundations, entre outros contactos e colaborações.
No que concerne às Publicações da Fundação, foi editado um novo número
duplo da revista Finisterra, subordinado ao tema “A Europa, o Populismo e a
Ascensão da Extrema-Direita”, que contou, entre outros, com os textos galardoados
pelo Prémio Res Publica.
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1.

Sede

Neste exercício, a Sede da Fundação Res Publica consolidou-se como um
espaço aberto ao público, com eventos frequentes, que divulgam e promovem este
espaço enquanto lugar próprio para o debate e a reflexão políticas.
Além disso, após o Acervo Histórico da Fundação ter sido devidamente
reorganizado durante este exercício, encontra-se agora em condições de ser
disponibilizado ao público, já no próximo ano de 2020.

2.

Publicações

Revista Finisterra
Neste exercício, foram publicados mais dois números da Revista Finisterra, em
formato de número duplo. No dia 11 de novembro, uma edição subordinada ao tema “A
Europa, o Populismo e a Ascensão da Extrema-Direita” foi publicada com os
números 86 e 87. Esta edição especial contou com os textos galardoados pelo Prémio
Res Publica, nos quais se destacam os dois primeiros prémios: “Presente Envenenado”
e “Plurieuropa”, da autoria de Bernardo Pires de Lima e Gonçalo Marcelo,
respetivamente.
Além disso, esta edição da Revista Finisterra contou com textos da autoria de
Eduardo Lourenço – “A Ressaca da Mundialização” –, Guilherme d’Oliveira Martins –
“Um Mundo de Polaridades Difusas” –, Pedro Silva Pereira – “Abstenção nas Eleições
Europeias: Factos, Mitos e Desafios” – e António Correia de Campos – “Uma Europa
Sustentável, Solidária e Inclusiva”.

3.

Eventos

Convenção Nacional do Partido Socialista | “Somos Europa”, Vila Nova de
Gaia, 16 de fevereiro
A Fundação Res Publica, através do seu Presidente, o Eurodeputado Pedro
Silva Pereira, interveio na Convenção Nacional do Partido Socialista, subordinada ao
tema “Somos Europa” e que marcou o início da campanha para as Eleições Europeias
de maio de 2019. Neste evento, houve oportunidade de refletir e discutir o Manifesto
Eleitoral do Partido Socialista, tendo o Presidente da Fundação Res Publica participado
dessa discussão com uma intervenção marcada pela importância do valor da
solidariedade no mundo atual.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/convencao-nacional-do-partido-socialista-somos-europaeleicoes-europeias-2019/
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Conferência “Bem Estar para Todos numa Europa Sustentável”, Lisboa, 8
de abril
Tendo em vista as Eleições Europeias que decorreram no dia 26 de maio, a
Progressive Society e o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas
no Parlamento Europeu (Grupo dos S&D) organizaram, no Centro Cultural de Belém,
em Lisboa, uma conferência para apresentar o Relatório da Comissão Independente
para a Igualdade Sustentável para o quinquénio de 2019 a 2024, cujo redator foi
Marcel Mersch, coordenador da Progressive Society.
Este evento contou com as intervenções do Presidente da Fundação Res
Publica, o Eurodeputado Pedro Silva Pereira, e do Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa e antigo Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, Fernando
Medina, na Sessão de Abertura.
Participaram ainda nesta conferência Marcel Mersch, coordenador da
Progressive Society; Udo Bullman, antigo Presidente do Grupo dos S&D; Paul Nyrup
Rasmussen, Co-Presidente da Comissão Independente para a Igualdade Sustentável e
antigo Primeiro-Ministro da Dinamarca; Maria Manuel Leitão Marques, antiga Ministra
da Presidência e da Modernização Administrativa e atual Eurodeputada; António Correia
de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social e antigo Ministro da Saúde;
Luísa Pedroso Lima, Professora Catedrática de Psicologia Social do ISCTE-IUL; Conny
Reutter, Secretário-Geral da SOLIDAR e membro da Comissão Independente para a
Igualdade Sustentável; e Pedro Marques, antigo Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, atual Eurodeputado, tendo sido o Cabeça-de-Lista do Partido Socialista
nas Eleições Europeias de 2019.
Esta conferência contou ainda com a presença do Primeiro-Ministro e
Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, que encerrou os trabalhos.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/conferencia-bem-estar-para-todos-numa-europasustentavel-8-de-abril-centro-cultural-de-belem-galeria/

Progressive Governance Symposium, Berlim, 25 de abril
A convite da Das Progressive Zentrum, a Fundação Res Publica, através de
Fernando Rocha Andrade, membro do Conselho de Administração da Fundação,
participou no Progressive Governance Symposium, uma iniciativa que teve lugar em
Berlim e que visou o aprofundamento de uma nova agenda progressista para a Europa,
contrariando a recente ascensão dos movimentos populistas que ameaçam a
democracia liberal, pilar fundamental do desenvolvimento da sociedade de bem estar
que tem servido de base aos países europeus desde meados do Séc. XX. Esta
conferência foi organizada pelo Das Progressive Zentrum, pela FEPS - Foundation for
European Progressive Studies, pelo Progressive Policy Institute e pelo Heirich Böll
Stiftung.
Link: https://www.progressives-zentrum.org/progressive-governance-symposium-2019/?lang=en
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Sessão de Atribuição da Edição de 2019 do Prémio Res Publica, Sede da
Fundação Res Publica, Lisboa, 22 de abril
A Fundação Res Publica galardoou os premiados da Edição de 2019 do
Prémio Res Publica. Numa sessão realizada a 22 de abril, na Sede da Fundação,
foram entregues dois primeiros prémios, um segundo prémio e duas menções honrosas.
Subordinado ao tema “O Futuro do Projeto Europeu”, esta edição procurou associarse ao debate e reflexão que decorreu em torno das Eleições Europeias de 26 de maio.
No 1.º lugar, foram premiados os textos “Presente Envenenado” e “Plurieuropa”,
da autoria de Bernardo Pires de Lima e Gonçalo Marcelo, respetivamente. Atribuído com
o 2.º lugar, ficou o texto “Rendimento Básico, uma Ferramenta para uma Europa Social”,
da autoria de Roberto Merrill e os textos “A Relevância e o Futuro da União Europeia na
Geopolítica Internacional Pós-Moderna”, da autoria de Vasco Gonçalves, e “Geração
Erasmus: uma construção incompleta”, da autoria de Hugo Dantas, Miguel Mauritti e
Luís Ermida, receberam ambos Menções Honrosas.
Os textos galardoados foram publicados na edição dupla da Revista Finisterra
correspondente aos números 86 e 87.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/sessao-de-atribuicao-do-premio-res-publica-22-de-maio1800h-sede-da-fundacao-res-publica-fotogaleria/

Conferência Anual da Fundação Res Publica subordinada ao tema
“Desigualdades | Factos e Desafios”, Sede da Fundação Res Publica,
Lisboa, 06 de dezembro
No dia 6 de dezembro, a Fundação Res Publica realizou, na sua Sede, mais uma
Conferência Anual. Desta vez subordinada ao tema “Desigualdades | Factos e
Desafios”, esta conferência contou com a participação de José Vieira da Silva, antigo
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Rosa Monteiro, Secretária de
Estado para a Igualdade e a Cidadania; e Rui Pena Pires, Professor Universitário e
Investigador no ISCTE-IUL. O Presidente da Fundação Res Publica, o Eurodeputado
Pedro Silva Pereira abriu esta conferência, que foi também moderada por Fernando
Rocha Andrade, Membro do Conselho de Administração da Fundação e antigo
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
O XXII Governo Constitucional identificou como um dos eixos centrais do seu
Programa de Governo o combate às desigualdades. Como forma de contribuir para este
debate, a Fundação Res Publica promoveu mais este momento de reflexão e discussão
política, em que procurou esclarecer o estado atual das desigualdades em Portugal e
perspetivar quais os atuais desafios e as melhores formas de os superar.
Link: http://www.fundacaorespublica.pt/conferencia-desigualdades-factos-e-desafios/
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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
– Foundation for European Progressive Studies, a Fundação Res Publica esteve
presente na Conferência que a FEPS organizou em conjunto com o Das Progressive
Zentrum (entre outras fundações congéneres), em Berlim, intitulado Progressive
Governance Symposium. Nesta conferência participaram como oradores Fernando
Rocha Andrade, membro do Conselho de Administração da Fundação Res Publica e
antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; e Tiago Caldeira Antunes, antigo
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e atual Secretário de
Estado Adjunto do Primeiro-Ministro.
A Fundação Res Publica foi ainda um participante ativo no evento organizado
pela Progressive Society e pelo Grupo dos S&D, que teve lugar em Portugal, e que
contou com a apresentação do Relatório da Comissão Independente para a Igualdade
Sustentável para o quinquénio de 2019 a 2024.
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 as suas parcerias com a Fundação
Friedrich Ebert Stiftung (FES), com a Progressive Network e com o Das Progressive
Zentrum, fundações e think thank’s congéneres de vários países europeus, através da
realização de momentos de discussão e reflexão conjunta e de vários contactos
pontuais, contribuindo para o sucesso de várias iniciativas.
A Fundação Res Publica estabeleceu ainda contactos com empresas com
projetos na área do desenvolvimento de políticas públicas, como é o caso da Google
LLC.
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