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Bem-vindos ao Summer 
CEmp e bem-vindos a 
Monsanto, a ?aldeia 
mais portuguesa de 
Portugal?, que tão 
simpaticamente nos 
acolhe durante estes 
dias de debate sobre a 
Europa. Um 
agradecimento especial 
aos nossos parceiros, o 
Município de 
Idanha-a-Nova e a Rede 

de Aldeias Históricas 
de Portugal, pelo apoio 
entusiástico que nos 
deram desde o primeiro 
dia.   
 
Quando a 1 de Março o 
Presidente da 
Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, 
lançou o Livro Branco 
Sobre o Futuro da 
Europa para indicar 

cinco cenários possíveis 
para o futuro da União, 
desafiou os 511 milhões 
de europeus a refletir 
sobre estas cinco 
possibilidades e a 
escolher a Europa que 
querem amanhã. 

Um debate honesto e 
consciente sobre a 
Europa só é possível 
através da consciência e 



Bem-vindos 
"Monsanto deverá ser onde cada um de 
vós quiser pensar e debater a Europa"

CEmp, estávamos não 
mais que a escolher 40 
jovens que consideramos 
poderem vir a ser futuros 
líderes políticos e de 
opinião, multiplicadores dos 
valores europeus e dos 
objetivos das nossas 
políticas comuns. 

Entretanto elevámos a 
fasquia com um programa 
intenso, diversificado, 
informal, interativo e 
recheado de oradores dos 
mais diversos quadrantes. 
Fica aqui também a minha 
nota de gratidão aos 
oradores que aceitaram 
participar neste formato tão 
especial. A estes oradores 
devemos a qualidade das 
reflexões que vamos ter. 

Não é difícil perceber a 
dimensão dos desafios que 
enfrentamos. Do Brexit ou 
da crise dos refugiados (e 
de todas as outras crises 
com que nos deparamos) 

devemos tirar as devidas 
ilações. Uma é que a 
Europa não é um dado 
adquirido; outra é que a 
Europa se faz por todos e 
todos os dias. 

Podia chamar-vos ?líderes 
de amanhã?.
Não o faço 
deliberadamente porque 
acredito que cada um de 
vós é um líder da Europa 
de hoje ? um líder da vossa 
Europa, na vossa 
comunidade.

Mantenham essa 
inquietude, irreverência e 
vontade. Monsanto deverá 
ser onde cada um de vós 
quiser pensar e debater a 
Europa. Façam-se à 
(vossa) estrada e 
percorram as distâncias 
necessárias, que a Europa 
precisa (nós precisamos) 
sempre de quem, de forma 
positiva e construtiva, a 
leve a bom porto. 
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do conhecimento do que é 
a União Europeia e do que 
é que ela representa para 
nós, que influência tem no 
nosso dia-a-dia. Debater 
com esta extensão implica 
chegar às pessoas que têm 
vontade de falar da Europa, 
implica ir às zonas 
geograficamente periféricas 
? onde tantas vezes a 
Europa parece não chegar. 
É por isso que estamos 
aqui: para, no interior de 
Portugal, debater a Europa 
de cada um de vós.  

Quando pensámos este 
primeiro Summer CEmp 
sabíamos o que queríamos 
fazer: mostrar a cara da 
Europa, esclarecer, 
desmistificar perceções e, 
acima de tudo, ouvir. 
Sabíamos com quem o 
queríamos fazer: com um 
grupo de universitários. 
Quando vos escolhemos 
para fazerem parte da 
turma do primeiro Summer 



"se cada um de vós levar de Monsanto uma 
resposta e uma pergunta sobre a Europa, é 

porque valeu mesmo a pena. "

gente boa com vontade de  
viajar até lá para debater e 
aprender mais sobre a 
Europa. Disse e digo de 
novo: se cada um de vós 
levar de Monsanto uma 
resposta e uma pergunta 
sobre a Europa, é porque 
valeu mesmo a pena! 

Europa devidamente. "A 
Europa não me ouve", a 
"Europa não tem cara", a 
"Europa fica longe". Estes 
estereótipos só se 
esbatem no terreno, 
fazendo estrada ? no caso 
da equipa de imprensa, 
junto das universidades, 
junto dos jornalistas. Foi 
isso que decidimos fazer 
com o Summer CEmp, 
fazer estrada convosco. A 
vénia é por isso devida à 
equipa que pôs o primeiro 
Summer CEmp no ar e 
que acredita que é 
possível fazer diferente: 
ao Paulo, à Rita, à Carla, 
à Sofia, à Bruna, ao Pedro 
e ao Vasco. Desculpem o 
elogio "oscarizado", mas é 
muito justo. 

Teria sido mais fácil 
reunir-vos num auditório 
numa grande cidade, sim. 
Mas decidimos assumir 
que Monsanto fica longe 
(porque fica) e que há 
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Equipa Summer Cemp 
Quando, em Fevereiro, 
propusemos à Sofia 
Colares Alves (Chefe da 
Representação da 
Comissão Europeia em 
Portugal) um formato 
radicalmente diferente para 
debater a Europa, a Sofia 
foi categórica: "quero, 
quero que seja em 
Monsanto e quero estar lá 
com esse grupo de 
universitários para debater 
a Europa". Isto de criar 
uma coisa de raiz tem tanto 
de assustador como de 
estimulante - ainda mais 
com a carta-branca da 
nossa (então nova) Chefe. 

O conceito do primeiro 
Summer CEmp foi 
crescendo, fruto de ideias e 
discussões quase eternas 
que temos na nossa 
equipa ? perdoem-me o 
desabafo, mas ficamos 
muitas vezes cansados de 
sermos mal entendidos ou 
frustrados quando vemos 
que não explicamos a 

Raquel Patrício Gomes, Chefe do sector de 
imprensa da Representação da Comissão Europeia 
em Portugal, que coordena o Summer CEmp. 



Summer CEmp 2017 | 4

Rita Fortunato Baptista
Assessora de imprensa
966 822 590

Carla Ribeiro
Assistente de imprensa

Sofia Trindade
Comunicação digital
930 488 930

Bruna Bernardino
Estagiária
912 398 793

Pedro Quirino
Estagiário
916 490 575

Equipa Summer Cemp 
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Parceiros

É com muito gosto que recebemos na aldeia histórica de Monsanto o Summer 
CEmp promovido pela Comissão Europeia. Ao falarmos de Monsanto 
identificamos com facilidade um conjunto de pontos fortes: é uma aldeia com 
inúmeros atrativos histórico-culturais e com características naturais únicas que 
per si possuem elevada potencialidade turística e onde existem excelentes 
serviços/infraestruturas turísticas a preços acessíveis. 

Hoje, Idanha-a-Nova é Cidade Criativa da UNESCO, na área da Música; integra 
a Reserva da Biosfera; e é sede do Geopark Naturtejo, Geopark Mundial da 
UNESCO. São três atribuições que conferem a Idanha um estatuto particular: é 
um território UNESCO, com um património que extravasa amplamente as suas 
fronteiras. 

Bem-vindos às Terras de Idanha! 

Armindo Jacinto

Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

A equipa do Summer CEmp 
agradece às instituições e às 
pessoas do Município de 
Idanha-a-Nova, da rede 
Aldeias Históricas de Portugal, 
à NAturtejo e à Junta de 
Freguesia de Monsanto, em 
especial à Drª Dalila Dias e à 
Drª Catarina Marques, Aldeias 
Históricas de Portugal; à Drª 
Cristina Preguiça, CM 
Idanha-a-Nova;  à DRª Alice 
Marcelo e ao Dr Jorge Costa, 
Naturtejo. 
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A Aldeias Históricas de Portugal ? Associação de Desenvolvimento Turístico, tem 
o privilégio de gerir uma Rede que integra 12 Aldeias (Almeida, Belmonte, 
Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da 
Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso), localizadas 
maioritariamente na zona raiana da região Centro de Portugal. 12 ícones da 
nossa portugalidade que formam um destino histórico e turístico único, com 
lugares encantadores que guardam testemunhos de séculos. 

A Aldeia Histórica de Monsanto constitui-se como palco de acolhimento da 
iniciativa SummerCEmp, um lugar improvável para se debater sobre a União 
Europeia, os possíveis cenários de futuro após os 60 anos da sua fundação e o 
papel da Comissão Europeia, mas que nos deixou regozijados pela decisão e 
pelo espírito audaz de tornar Monsanto o epicentro de dinâmicas de promoção 
do debate e do diálogo relativo a temas que melhor nos façam entender o projeto 
Europeu. 

Aos jovens participantes nesta iniciativa, uma mensagem de encorajamento e de 
total confiança no espírito de missão que irão envidar à causa para uma União 
Europeia mais justa, solidária e coesa. 

À organização e convidados, o nosso muito obrigada pela oportunidade de 
mostrarmos que as zonas ditas específicas são, e querem continuar a ser, parte 
ativa de um processo de desenvolvimento sustentável, princípio que alicerça o 
modus operandi da União Europeia num projeto onde estamos e queremos 
continuar a estar de forma responsável e cooperante ? o Projeto Europeu. 

António Dias Rocha

Presidente das Aldeias Históricas de Portugal
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Mapa: Aldeias Históricas de Portugal

 Porque queremos que te sintas em casa, eis os espaços que te acolhem:
 
1) Sala de estar ? onde passaremos uma boa parte do dia uns com os outros, 
em debates 

2) Escritório ? o nosso secretariado 

3) Biblioteca ? espaço de leitura e networkds onde podes passar os intervalos. 
É lá que serão os coffee-breaks. 

4) Varanda ? onde acontecem os beer calls. É o espaço exterior do Restaurante 
Petiscos E Granitos. 

5) Terraço ? onde vão acontecer os sunsets. É o terraço público de Monsanto, 
contíguo ao forno comunitário. 

6) Cozinha ? onde almoçaremos/jantaremos juntos. 

7) "Adega típica O cruzeiro" (almoços dias 31/08 e 01/09)

Espaços

1/2/3

5

4

6

7



Porquê Monsanto?

Por ser conhecida como a "aldeia mais portuguesa de 
Portugal". Num cenário rural e inspirador, o debate 
faz-se na interação com os aldeões e em dinâmica com 
o património cultural e natural. Se um dos objetivos é 
perceber que as instituições europeias e os seus 
efeitos não estão só em Bruxelas, mas também no 
dia-a-dia de todos os cidadãos europeus, localmente, 
nada melhor que um cenário como este, uma aldeia 
histórica no interior de Portugal. 

O programa conta com o apoio da CM de 
Idanha-a-Nova e da rede de Aldeias Históricas de 
Portugal ? beneficiário de fundos comunitários para a 
promoção do interior e da coesão territorial. Monsanto 
fica a cerca de 280km de Lisboa e do Porto e a cerca 
de 40km de Castelo Branco e da Guarda. 

O Summer CEmp nasce 
da necessidade de 
envolver os futuros 
líderes de opinião no 
debate sobre a União 
Europeia sobre os 
possíveis cenários de 
futuro após os 60 anos 
da sua fundação e sobre 
o papel da Comissão 
Europeia. Em três dias, 
um grupo diverso de 
jovens  dinâmicos vai 
dialogar com um leque 
de protagonistas da 
atualidade política e 
mediática portuguesa e 
europeia. O objetivo é a 
partilha de ideias, o 
debate das questões 
fraturantes que as 
instituições europeias 
enfrentam; a 
desmistificação de ideias 
pré-concebidas e, com 
clareza, o debate sobre o 
que é a União Europeia: 
de onde vem? Para 
onde vai? O que faz 
por todos nós? O que 
queremos que seja e 
que faça no futuro?

Conceito
Summer CEmp
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Programa
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Ana pimentel
Jornalista do Observador 

Oradores
e moderadores

Armindo JAcinto
Presidente da CM de Idanha-a-Nova

Bashir Mohamednor
Refugiado acolhido em Idanha-a-Nova
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Carlos Moedas
Comissário Europeu 
para a Investigação, Ciência e Inovação

Bruno Castro Ferreira 
Jornalista, editor adjunto de Política e Economia 
no Correio da Manhã e repórter da CMTV

Ana Mena
Artesã / Escultora
Créditos foto: Pedro Amaro 

Ana Abrunhosa
Presidente da CCDR Centro -Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro 

Alessandra Silveira
jurista, professora e diretora do Centro de Estudos 
em Direito da UE, Universidade do Minho

Catarina Fernandes Martins
Jornalista independente
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Filipe Caetano
Jornalista, editor de internacional da TVI

Graça Fonseca
Secretária de Estado Adjunta e 
da Modernização Administrativa 

Eduardo Antunes
Pulse of Europe Portugal

Duarte Marques
Deputado à Assembleia da República, 
eleito pelo distrito de Santarém 

Gustavo Rodrigues Dias
CEO e Cofundador da CRITICAL Materials

Dalila Dias Augusto
Diretora Técnica da Rede das 
Aldeias Históricas de Portugal 
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Joana Portugal
Coordenadora Executiva do NewsMuseum

José Manuel Fernandes
Eurodeputado
PPE - PSD

Filipa Pimentel
Coordenadora na Transition Network 

Eunice Lourenço
Chefe de redação e editora política 
na Rádio Renascença 

Fernando Frutuoso de Melo
chefe da Casa Civil do Presidente da República 

Kátia Guerreiro
Fadista
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Paulo Dentinho
Jornalista

Kirsty Hayes
embaixadora do Reino Unido em Portugal
*a confirmar

Nuno Miguel Delgado
Presidente da EJND (Escola de Judo Nuno Delgado)  

Paulo Farinha
Editor executivo, Notícias Magazine
Créditos foto: Fernando MArques

Luís Paixão Martins
Fundador da LPM ? Comunicação 

Liliana Valente
Jornalista de política do PÚBLICO 
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Paulo Martinho
Diretor da empresa Living Seeds Sementes Vivas

Pedro Benevides
Jornalista, SIC

Marisa Matias
Eurodeputada, GUE-NGL
BE

Maria Alice Gabriel
Artesã

Nuno Castilho de Matos
Chefe de redação da Media Capital Rádios 

Pedro Calado
Alto-Comissário para as Migrações 
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Rodrigo Moita de Deus
Diretor do NewsMuseum

Rita Melo
Vice-Presidente da Associação Pão-a-Pão

Rebecca Abecassis
jornalista, SIC

Pedro Soares
Diretor da Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em Ação 

Pedro Saavedra
Artista Editor e cofundador do Gerador 

Seid Bashir
Refugiado acolhido em Idanha-a-Nova



Sofia Colares Alves
Chefe da Representação da 
Comissão Euroeia em Portugal 

Tiago Brandão Rodrigues
Ministro da Educação

Tiago Moreira de Sá
Professor Auxiliar no Departamento de Estudos 
Políticos da Universidade Nova de Lisboa
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Rita Cortes
Consultora na empresa (social) 
Blindesign Ethical Solutions

Ricardo Oliveira Duarte
Editor executivo da TSF - Rádio Notícias 

Ricardo Borges Castro
Centro Europeu de Política Estratégica, 
Comissão  Europeia
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Bem-vindos a Monsanto, 
a Aldeia mais Portuguesa de Portugal!
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Afonso Luz 
18 anos - Aveiro
Instituto Superior Técnico 

Américo Bento 
25 anos - Porto
ISCTE-IUL

Ana Ramalho
21 anos - Lisboa
ISCTE - IUL

Ana Passos 
20 anos - Braga
Universidade do Minho

Buli Dabó 
22 anos - Guiné Bissau 
Universidade Católica

Beatriz Brandão 
20 anos - Porto
FLUP

Andreia Martins
25 anos - Lisboa
FCSH - UNL
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Summer CEmp 
turma 2017

Ana Guedes 
20 anos - Porto
Universidade do Porto

Ana Pinto 
19 anos - Porto
FEP

Ana Matos 
23 anos - Fundão
ISEG

Catarina Alves 
21 anos - Odivelas
ISCTE - IUL

Carla Maia 
25 anos - Vila do Conde
Universidade de Coimbra

Catarina Neves 
21 anos - Marco de Canavezes
FLUP
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Claúdia Silva
21 anos - Lisboa
ISCSP

Daniela Rodrigues
20 anos - Torres Vedras
Universidade Católica

David Crisóstomo 
24 anos - Charneca da Caparica
ISEG

Inês Consonni 
21 anos - Porto
FLUP  

Hugo Paz
20 anos - Lisboa
FCT - UNL

Helena  Gandra 
25 anos
Porto  

João Almeida
21 anos - Viseu
Universidade Aveiro  

José Limão
23 anos - Lisboa
Universidade Católica

João Ferreira
23 anos - Cascais
ISEG  
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David Crisóstomo 
24 anos - Charneca da Caparica
ISEG

David Gonçalves
22 anos - Corroios
FCSH - UNL  

Inês Isidro
20 anos - Beja
London South Bank Uni.  

Inês Bicho
20 anos - Almada
FDUL

Joana Cunha
28 anos - Porto
FLUP  

Helena Santos
22 anos - Alcochete 
Universitat Pompeu Fabra  

Diogo Pereira 
22 anos - Abrantes
FCSH - UNL  

Marisa Ferreira
20 anos - Vila Franca de Xira
Universidade Católica  

Maria Lima 
22 anos - Coimbra
Universidade de Coimbra 

Luís Saraiava
22 anos - Pombal
Universidade de Coimbra  
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Martim Ramôa 
20 anos - Beja
Nova SBE

Mónica Ribau
25 anos - Ílhavo
FCT - UNL  

Pedro Granacha 
20 anos - Amadora
FCSH - UNL  

Pedro Coelho
26 anos - Oliveira do Hospital
FCSH - UNL

Ricardo Silva
19 anos - Rio Maior
FCSH - UNL 

Sofia Gama
23 anos - Lisboa
ISCSP  

Raquel Marques
21 anos - Leiria
FEUC  

Vasco Sampaio
22 anos  - Coimbra
FCSH - UNL  

Thiago Oliveira
28 anos - Belo Horizonte
Universidade de Évora  



Foto: RTP PT / Flickr www.flickr.com/photos/rtppt/16653609941

Sabes o que é um adufe?
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#SummerCEmp
Faz-te à estrada


