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O ano de 2020 foi marcado pela pandemia Covid19 que obrigou à reorganização das atividades
da Fundação Res Publica, de forma a respeitar e cumprir todas as medidas de segurança
impostas pelo atual cenário pandémico.
Neste contexto, as iniciativas previamente calendarizadas sofreram algumas alterações,
nomeadamente a adaptação de eventos presenciais para eventos online. Os eventos da
Fundação Res Publica foram anunciados nos meios de comunicação social, nos quais se destaca
o Jornal Público. Todavia, manteve-se a aposta na divulgação através das bases de dados
internas da Fundação, que foram atualizadas. A destacar a nomeação de José António Vieira da
Silva, como Diretor Executivo e de Constança Urbano de Sousa, como Membro do Conselho de
Administração.
Quanto às atividades, destacam-se a segunda edição do Prémio Res Publica, que teve como
tema “O Desafio Demográfico”; a realização da Conferência Anual da Fundação Res Publica,
este ano subordinada ao tema “O Futuro da Europa é Hoje: da Presidência Alemã para a
Presidência Portuguesa da União Europeia”.
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 da revista Finisterra,
subordinado ao tema “A Esquerda Plural”.

1. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO
Revista Finisterra
Neste exercício, foi publicado o número 88 da Revista Finisterra, subordinada ao tema “A
Esquerda Plural”. Esta edição especial contou com os textos autoria de Eduardo Lourenço – “A
Esquerda como Problema e como Esperança (Sobre a Crise de Imagem da Esquerda)” –,
Guilherme d’Oliveira Martins – “Um Novo Contrato Republicano Social-Democrata” –, Porfírio
Silva– “A Geringonça Morreu, Viva a Esquerda Plural!” – e Margarida Marques – “Contributos
para Entendermos o Brexit e algumas Especulações sobre Relações Futuras União EuropeiaReino Unido”, entre outros.

Website
No decurso do Plano de Atividades apresentado para o presente ano, a Fundação Res Publica
levou a cabo a renovação do seu website, permanecendo enquanto plataforma privilegiada de
acesso aos conteúdos, atividades e demais realizações levadas a cabo pela Fundação.
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De igual forma, ficam disponíveis para consulta as realizações, publicações e atividades da
Fundação no período anterior.
A nova configuração do website mantém todo o património gráfico da Fundação, incluindo o
logotipo, mas permitiu introduzir um novo grafismo e uma organização de conteúdos otimizada
para melhorar a navegação
Além destas melhorias, o website dispõe agora de uma versão mais estruturada que possibilita
uma melhor leitura em formato tablet ou telemóvel.

2. EVENTOS
Conselho de Fundadores
No dia 3 de julho, realizou-se a Reunião do Conselho de Fundadores da Fundação Res Publica.
Nesta reunião foram apresentados o relatório, balanço e contas do exercício de 2019,
acompanhado do respetivo parecer do Conselho Revisor de Contas, cujos documentos foram
aprovados por unanimidade. De igual forma, o Presidente do CA da Fundação Res Publica, Pedro
Silva Pereira, apresentou o Plano de Atividades e projeto de Orçamento da Fundação para o ano
de 2020, que foi igualmente aprovado por unanimidade.
O Conselho de Fundadores aprovou ainda, sob proposta do CA, o nome de Constança Urbano
de Sousa para integrar o Conselho de Administração.

Webinar Preparing citizens for an inclusive digitised society: A life-span perspective.
Challenges and solutions
Organizado pela ySKILLS, Vieira da Silva, Diretor Executivo da Fundação Res Publica, participou,
no dia 26 de novembro, nesta iniciativa que promoveu o encontro e debate entre cinco
especialistas europeus de diferentes áreas de especialização (o mercado de trabalho europeu,
política de educação com enfoque na inovação, formação de professores, indústrias digitais e
escolas europeias) levando a uma reflexão sobre as soluções que veem para uma política mais
coordenada em matéria de meios de comunicação e literacia digital. Como pode a atual
abordagem fragmentada refletida nas diferentes competências ministeriais ser transformada
num quadro político eficiente, facilitador e sustentável que tenha em conta as vulnerabilidades
individuais, bem como uma perspetiva de vida? Uma série de melhores práticas nas escolas e
na formação de professores foram fornecidas pelos peritos. Foram ainda discutidas medidas
políticas nacionais para além da educação formal e no trabalho para preparar os jovens para a
cidadania ativa na sociedade digitalizada.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=093yoXPzYuo&feature=youtu.be

Ciclo de Conferências "A IV Presidência Portuguesa da UE: Circunstâncias e Desafios",
subordinado ao tema "Europa + Solidária"
A convite da Associação Portuguesa de Estudos Europeus, o diretor Executivo da Fundação Res
Publica, Vieira da Silva, participou na conferência online “Europa + Solidária”, realizada no dia
26 de novembro.
Fundação Res Publica – Relatório de atividades para 2020

Esta conferência foi organizada em torno da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia (PPUE), que terá lugar durante o 1.º semestre de 2021, tomado como base o Programa
do Trílogo de Presidências do Conselho da União Europeia composto pela Alemanha (2º
semestre de 2020), Portugal (1º semestre de 2021) e Eslovénia (2º semestre de 2021). A PPUE
abordará os esforços para a construção de uma europa mais solidária, mais sustentável e mais
democrática, tomando como prioridade o controlo da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) e a recuperação económica e social dos Estados-Membros da UE, assumindo como
desafio cimeiro a construção de uma economia verde – com o objetivo de produzir uma
transição justa na adaptação às alterações climáticas –, sem esquecer a necessidade de construir
uma política de migração e asilo que resolva a crise migratória que existe às portas da Europa e
combater os extremismos e populismos que populam no seio da União Europeia.
Esta iniciativa contou ainda com a participação de João Costa, professor e Secretário de Estado
Adjunto da Educação e Carlos Moreira, membro da Comissão Executiva e presidente da
Comissão de Juventude da UGT.
Link: https://www.facebook.com/APEEuropeus/videos/495879514706012

Conferência “O Futuro da Europa é Hoje: da Presidência Alemã para a Presidência Portuguesa
da União Europeia”
A Fundação Res Publica organizou no dia 3 de dezembro, a Conferência Anual subordinada ao
tema: “O Futuro da Europa é Hoje: da Presidência Alemã para a Presidência Portuguesa da União
Europeia”.
Este evento foi organizado em conjunto com a Friedrich Ebert Stiftung em Portugal e visou
discutir o Futuro da Europa no contexto das Presidências da UE da Alemanha e de Portugal.
O evento contou com as presenças de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Katarina Barley, Vice-Presidente do Parlamento Europeu; Pedro Silva Pereira, Vice-Presidente
do Parlamento Europeu e Presidente da Fundação Res Publica e Edite Estrela, Vice-Presidente
do Parlamento Português e Presidente do Conselho de Fundadores da Fundação Res Publica.
Teve ainda a participação dos comentadores Teresa de Sousa e Bernardo Pires de Lima.
A Europa está a enfrentar múltiplos desafios externos e internos. A União deve mostrar uma
forte resistência para ultrapassar a pandemia e implementar os mecanismos necessários para
assegurar uma recuperação económica e social adequada, promovendo ao mesmo tempo a
convergência e a luta contra a pobreza e as desigualdades. Temos também de encontrar uma
forma de resolver as disputas em curso na UE, especialmente quando estas põem em causa os
valores fundamentais da União, e temos de trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios
globais de desenvolvimento sustentável que enfrentamos.
Como pode a UE enfrentar estes e outros grandes desafios? Quais são as tarefas imediatas para
as presidências do Conselho Europeu da Alemanha e de Portugal? Quem são os potenciais
aliados para implementar uma estratégia progressiva e como podemos alcançar as maiorias
necessárias?
Link: https://fundacaorespublica.pt/noticias/video/
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3. Prémio Res Publica 2020
A 28 de Julho, a Fundação lançou a 2ª edição do Prémio Res Publica, sob o tema “O desafio
Demográfico”. Com um grafismo próprio, a 2ª edição do Prémio Res Publica visou a repetição
do sucesso da edição de 2019 que premiou diversos estudos de carácter científico relativos ao
“Futuro do Projeto Europeu”.

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
Inequalities in the European Semester, representada por Miguel Costa Matos.
Esteve ainda presente em reuniões de trabalho onde foi discutido o plano de trabalhos para
2021. No dia 18 de junho, a Fundação Res Publica desenvolveu uma reunião de trabalho com a
FEPS, representada pela sua Presidente, a Professora Maria João Rodrigues. O encontro permitiu
uma partilha de pontos de vista sobre os planos de atividades em curso e as prioridades para o
2º semestre de 2020.
A Fundação Res Publica promoveu, ainda, contactos com várias outras instituições, das quais se
destaca a estreita relação com a European Network of Political Foundations (ENoP), tendo
participado no grupo de trabalho sobre a Conferência do Futuro da Europa.
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.
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