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Caminhos progressistas para a União Europeia

UMA CONVERSA PÚBLICA DE ALTO NÍVEL
QUE EXPLORARÁ POSSÍVEIS CAMINHOS PROGRESSISTAS
PARA DEFINIR O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA
Num contexto marcado por uma crescente desconexão entre a dimensão global dos
problemas e o nível nacional ou local nos quais são abordados, os conservadores
propõem o status quo. Os movimentos populistas e os partidos extremistas, por sua
vez, capitalizam as legítimas preocupações e emoções dos cidadãos europeus e
propõem um recuo nacionalista simplista, voltado para dentro, e orientado para o
curto prazo.
Ao reunir um conjunto de intelectuais progressistas de renome, e baseando-se
nos resultados do seu trabalho substantivo, a FEPS pretende inaugurar um debate
sobre as condições necessárias para que a futura União Europeia sirva e proteja
eficazmente os seus cidadãos e consubstancie uma boa sociedade.
Com esse propósito, os membros do painel da FEPS vão explorar como deverá ser
uma futura União Europeia progressista e com que meios deve ser equipada para
abordar pela raiz os desafios sócio-políticos, digitais e geopolíticos que enfrenta hoje.
As PERGUNTAS CHAVES que serão abordadas incluem as seguintes:
• Para que mundo nos dirigimos? Um mundo marcado por um choque entre as
potências nacionalistas, ou um no qual o sistema multilateral é reinventado para
o século XXI?
• Q ual pode ser o papel da União Europeia para garantir uma melhor governança
global face às alterações climáticas, à revolução digital e aos movimentos
populacionais?
• O que está a acontecer com a própria União Europeia quando é confrontada
com o processo Brexit, com o crescente euroceticismo e o ressurgimento dos
movimentos nacionalistas?
• Q ue novo cenário político se pode esperar na Europa após as próximas eleições
europeias?
• C omo podem as forças progressistas pró-europeias recuperar a iniciativa?
•
O que há de errado no atual estado da integração europeia nas frentes
económica e social, mas também na frente política?
• Pode a democracia europeia ser reinventada? Ou predominará a manipulação digital?
VENHA E JUNTE-SE À NOSSA CONVERSA!
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