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Quando a 1 de Março 
de 2017 o Presidente 
da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, 
lançou o Livro Branco 
Sobre o Futuro da 
Europa para indicar 
cenários possíveis 
para o futuro da União, 
desafiou os 511 
milhões de europeus a 
refletir sobre estas 
possibilidades e a 

escolher a Europa 
que querem amanhã.

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

Foi por isso que no 
ano passado a 

Sofia Colares Alves
Chefe da Representação da
Comissão Europeia em Portugal
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"Mostrar a cara da Europa, 
esclarecer, desmistificar e ouvir"

O Summer CEmp 2017 
foi um sucesso pela 
envolvência, pelos 
cenários tão improváveis, 
pelas conversas francas, 
pelas discussões acesas, 
pelos momentos mais 
informais, pela sua 
frugalidade. Em 
Monsanto iniciámos uma 
outra forma de debater a 
Europa.

Entretanto estamos a 
elevar (ainda mais!) a 
fasquia com um 
programa intenso, 
diversificado, informal, 
interativo e recheado de 
oradores dos mais 
diversos quadrantes. 

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 a estes 
jovens os "líderes de 
amanhã". Não o faço 
deliberadamente, porque 
acredito que cada um é 
um líder da Europa de 
hoje; um líder da nossa 
Europa, na nossa 
comunidade. Vejo isso 
nos "Summer CEmpianos 
2017" e espero ver isso 
no grupo de 2018.

Façam-se à (vossa) 
estrada e percorram as 
distâncias necessárias, 
que a Europa precisa (e 
nós precisamos) sempre 
de quem, de forma 
positiva e construtiva, a 
leve a bom porto.

Até Marvão!
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Comissão Europeia em 
Portugal desafiou 41 
jovens universitários e 40 
oradores de mão cheia 
para debaterem a Europa 
durante quatro dias, em 
Monsanto ? a "aldeia 
mais Portuguesa de 
Portugal".

Quando pensámos no 
modelo 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 que 
consideramos poderem 
vir a ser futuros líderes 
políticos e de opinião, 
multiplicadores dos 
valores europeus e dos 
objetivos das nossas 
políticas comuns.



"Assumimos que as boas conversas não 
precisam necessariamente de púlpitos nem 

de tecnologia de ponta"

Continuamos a acreditar na 
pluralidade de opiniões e 
sensibilidades sobre a 
Europa ? porque é essa 
diversidade que nos 
caracteriza enquanto 
europeus.

É por isso que o Summer 
CEmp vale a pena; para 
voltarmos ao essencial: 
conversas e debates 
improváveis, sobre assuntos 
por vezes complexos ? mas 
sem grandes complicações. 

Até Marvão.

estereótipos só se 
esbatem no terreno, 
fazendo estrada - junto 
das universidades, junto 
dos jornalistas. Foi isso 
que decidimos fazer com o 
Summer CEmp, fazer 
estrada com um grupo de 
jovens universitários. 
Fizemos estrada e, com 
alguma modéstia, fizemos 
uma história. 

Teria sido mais fácil reunir 
jovens num auditório 
numa grande cidade, sim. 
Mas decidimos assumir, 
mais uma vez, que 
Marvão fica longe (porque 
fica) e que há gente boa 
com vontade de viajar até 
lá para debater e aprender 
mais sobre a Europa.

Assumimos que as boas 
conversas não precisam 
necessariamente de 
púlpitos nem de tecnologia 
de ponta ? embora não 
dispensemos os 
microfones. Entendemos 
que parte deste "parar, 
escutar e olhar" para a 
Europa beneficia se 
estivermos todos, durante 
quatro dias, imersos numa 
comunidade local. 
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Equipa Summer Cemp 
Quando, em 2017, 
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 no interior 
de Portugal 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 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 Europa 
devidamente. "A Europa 
não me ouve", a "Europa 
não tem cara", a "Europa 
fica longe". Estes 

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

Equipa Summer Cemp 

Vasco Sampaio
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O quê? O Summer CEmp é um retiro de quatro dias onde 50 jovens conversam 
sobre a Europa com cerca de 40 oradores. 

Onde e quando? Depois do sucesso da primeira edição, em Monsanto, a edição 
de 2018 realiza-se em Marvão entre 28 e 31 de agosto (de 3ª a 6ª feira).

Porquê? Para envolver os futuros líderes de opinião na discussão sobre a União 
Europeia, os possíveis cenários de futuro e o papel da Comissão Europeia.

Como? Formatos práticos de aprendizagem como debates, exercícios e 
conversas para entender melhor e debater o projeto europeu.

Para quem? Jovens universitários, preferencialmente estudantes de jornalismo, 
ciências da comunicação, ciência política ou relações internacionais, entre os 18 
e os 30 anos.

Números de 2017:
40 oradores
41 jovens

5 alojamentos locais
20 sessões

5 conversas improváveis
5 exercícios práticos

3 sessões dedicadas à
cultura local
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Oradores 2017:  
Carlos Moedas, Comissário 
europeu  
Tiago Brandão Rodrigues, 
Ministro da Educação 
Graça Fonseca, Secretária de 
Estado 
Fernando Frutuoso de Melo, 
Chefe da Casa Civil do 
Presidente da República 
José Manuel Fernandes, 
Eurodeputado   
Marisa Matias, Eurodeputada 
Duarte Marques, Deputado
Kirsty Hayes, Embaixadora do 
Reino Unido
Tarja Laitiainen, Embaixadora 
da Finlândia
Kátia Guerreiro, fadista 
Nuno Delgado, judoca 
Luis Paixão Martins, LPM  
Rodrigo Moita de Deus, 
NewsMuseum 
Tiago Moreira de Sá, professor 
Ana Pimentel, Observador 
Bruno Castro Ferreira, CMTV 
Filipe Caetano, TVI 
Liliana Valente, Público 
Nuno Castilho de Matos, 
Media Capital 
Paulo Dentinho, RTP 
Paulo Farinha, Global Media 
Pedro Benevides, SIC 
Rebecca Abecassis, SIC 
Ricardo Oliveira Duarte,TSF  
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Como foi em 2017?
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Explore mais informação sobre a edição de 2017 
neste       vídeo e neste        álbum fotográfico.

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I142728
https://www.facebook.com/pg/RepresentacaoComissaoEuropeia/photos/?tab=album&album_id=10155580717374280
https://www.facebook.com/pg/RepresentacaoComissaoEuropeia/photos/?tab=album&album_id=10155580717374280
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A edição de 2018 conta 
com o apoio do 


